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BAŞKAN

Av. Nejat OGUZ (Ankara)

B:AŞKANVEK1L!:

Av. Burhan K.ARAÇEL!K (Zonguldak)

YAZMANLAR

AtJ.f Çelebi(Çorur:ı), Do~an !leri(Bolu)

Toplant:ı.

Tarihi: 8, 9, 10 Ocak 19'76

Toplantı

Yel!'i

Ankara-Türk Stand&rtlarl.
Enstitüsü'

-

ı

8.1.1976

-

Perşembe

BİRİNCİ BİRLEŞİM
BİRİNCİ
Açılma

OTURUM

Saati:lO.OO

1.- YOKLAMA
YÖNETİM

KURULU

IX ncu Genel Kurul

BAŞKANI

FARUK EREM- Türkiye Barolar

toplantısını

açıyorum.

Birliğinin

Toplantı nisabımız

fazlasiy-

lp ::ıevcuttur.

BİRLİK BAŞKANININ

2.-

YÖNETİM
Başkanları,

Bu
kışlarJ

KURULU

çok

BAŞKANI

bir Baro daha;

3.

Önümüzdeki

BİR BAŞKAN,
BAŞKANTJDC

Barosu da dahil oldu. (Al-

her ilde bir baro
da bunu

VE

yüce

meslektaşlarım;

Ağrı

yıllarda

BİR BAŞKANVEKİLİ

D!VANI

aziz

emrettiği,

Bu· sm.'etle kanunumuzun

eksiğimiz ka.mıştır.

Yargı kuruluşlarımızın

FARUK EREM-

değerli konuklarımız,

yıl camiamıza

AÇIŞI,

TOPLANTIYI

İKİ

amacına

tamamlayacağımızı

iki
umut

ÜYEDEN KURULU GENEL KURUL

SEÇİLMESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI FARUK EREM- Müsaade ederseniz Genel Kuru-

lumuzun

Başkanlık

ve Yönetimi için gerekli seçime geçelim.

Uzun süredir devam eden

geJ::Bneğimiz uyarınca toplantı

yerinin

Baro Başkanı Genel Kurulumuza Başkanlık etmektedir. Bu geleneğe uygun
rılmak

r

üzere bir öneriyi

değilse,

müsaadenizle

Ankara Barosu

almış

bulunuyorum.

Eğer başkaca

bi,r istek mevcut

oylarını~a arzedeceğim.
Başkanı sayın

na katul edenler lütfen

işaret

Nejat

Oğuz'u

Genel Kurul

başkanlığı

buyursunlar ... Zannediyorum ki, seçim

.Ltifakla yapılmıştır, sağolunuz efendim. Nejat beyi rica ediyorum.

- 2 BAŞKANI

TOPLANTI

Başkanlık

Kurulunuzun
ğiniz

Şimdi

liğine

Başkanvekili

bir

şuretiyle şahsıma
teşekkürlerimi

Gene}_

gösterdi-·

sunuyorum.

ve iki Yazman üye seçerek

Başkanlık

gerekiyor. Burada mevcut bir önergeye göre,

Diva--

Başkanvel;:il·

Zonguldak Delegesisayın Burhan Karaçelik aday gösterilmiştir.
bir istek,

Başka

Var

efendim

mı

başka

bir öneri yoksa, bunu

başkanvekilliği

O halde, Kanunumuz

gereğince

Başkanvekilliği oylamasını açık
yın

arkadaşlarım,

(Alkışlar)

oluşturmak

ğım.

görevini bana vermek

güven ve teveccüh için hepinize içten

Saygılarımla.

nını

NEUAT OGUZ- Çok muhterem

Burhan Karaçelik'i

ler ... Kabul

edilmiştir

c:a ediyorum.

CAlkışlar)
aynı

Efendim,
vukat

Atıf

Başka

istek mevcut

için

öneri?., Yok.

aksine de bir istek mevcut

Sayın

kabul buyuranlar ... Etmeyen-

Burhan Karaçelik beyi Divana r:L--

önergede yazman üyeliklere Çorum Delegesi
gereğince

Çelebi önerilmektedir. Kural
değilse

sayın Atıf

yın Atıf

Çelebi'yi Divana rica ediyorum.

oylarınıza

Doğan İleri

edilmiştir.

8~

(Alkışlar)

Yazman Üyelik için Bolu Delegesi
bir istek yoksa

J._-

Çelebi'yi yazman üyelik için oy-

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

önerilmiştir. Başka

sayın

tek tek oyluyorurn.

larınıza

İkinci

değilse,

oyla yapacağım. Zonguldak Delegesi sa-

Başkanvekilliğ;ine

efendim.

başka

oylarınıza sunac:ı.~

sayın

Doğan İleri

Avukat

beyi Yazman

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

Doğan İleri
üyelikiçın
edilmiştiL

beyi de Divana rica ediyorum. (Alkışlar)

(Başkanlık
BAŞKAN-

Efendim, Divan

4.- SAYGI
BAŞKAN-

DivanJ. üyeleri Divandaki yerlerini aldılar)
teşekkül etmiştir.

DURUŞU

Efendim,

çalışmalara başlamadan

evvel Büyük Atatürk'ün,

!nönü'nün, şehitlerimizin ve kı.ymetli merhum hukukçularımızın rulıl.arını
tasis için manevi

huzurlarında

sizleri

(Saygı Duruşunda

saygı

bulunuldu)

duruşuna

davet ediyorum.

- 3 BAŞKAN-

5.-

Teşekkür

ederim.

ANKARA BAROSU

BAŞKANININ KONUŞMASI

BAŞKANVEKİLİ- Değerli

delegeler; gündemin

Başkanı sayın

ce, Ankara Barosu

5 nci maddesi e;er''i"';H-

Oğuz konuşma

Nejat

yapacaklac:, i;:er;.cl i-

lerini mikrofona davet ediyorum.
Buyurun Nejat bey.
ANKARA BAROSU BAŞKANI NEJAT OGUZ- Yüksek Yargı organları. mı z~.ıı
sayın hakimleri,

nel Kurulunun

sayın misafirler, Türkiye Barolar Birliğinin IX ncı;

sayın

üyeleri, muhterem

Türkiye narolar
cağınız

çalışmaları

kısaca

lerimi

.oirliğinin

olsa bile sunmak
!

Birliği

meslektaşlarım;

olarcık yapi~·-·

Dokuzuncu Genel Kurulu

kutluyorum. Bu

r_: -

çalışmaların başında

olanağını

veren

sayın

/

Yönetim Kurulumuza huzurunuzda içtenlikle

ür, d ük-

bana

Türkiye

teşekkür

Barcıl.·u.·

ederiw.

Türkiye Barolar .birliği yurdumuzda Anayasal kuruluşlar aras'_L'i.a
boşluğu doldurmuş,

büyük bir
letinin

anlaşılmasında kısa

Anayasamızın

tarihinde

hedefi olan sosyal

saygıdeğer

çaba

huhık

göstermiştiL

.F)

çaba bu yılki- Yönetim Kurulu raporunun birinci bölümünde bir kere .~·;_lı_,;
ifade edildiği gibi, mesleki sorunlar yanında ve onunla bir2_iktc hık
kun

üstünlüğü

ilkesini topluma benimsetmek

Bugün yurdun içinde
kukun

üstünlüğü

ilkesini

gerektiği

anlatmak

bulunduğu

artık

şeklinde

şartlar

tecelli

gözönüne

etn~is,-:oj_

alındJ.ğınc.:i.

Devletin kendisine ve siyasal

·
1 .ı.·ı.-

1

iY~tic.E,"cJ.

görülmektedir. Gerçekten bu ilke toplumun büyüc;, ,:e-

siminde artık tartışma konusu değildir. Fakat onun Devlet organJ.a:c:i.
siyasal iktidarca da

benimsendiği

V';

·;~c:.-

yolunda toplumun kendisinde ço:Z

d:i şüpheler mevcuttur. Bu şüpheleri yaratan ve çoğal tan olayla:r: ,y:qc.: ··
maktadır.

Bir hafta önce
kişinin

bitirdiğimiz

1975

yılı

temel hak ve hürriyetleri ve adalet

ve hukukun

üstünlüğü

üstüne

yoğun

gölgeler

boyunca durum böyle
zedelenmiş,

olı~·.c:;ş'

hukuk dev:l_,;t"'

düşürülmüştür.

Halen bu

Türkiye Barolar Birliği
KütiJpharı6fsi

r
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gelerin

hissetmekteyiz.

soğukluğunu

Anayasanın

kişinin

10 ncu maddesi devletin;

temel hak ve hürri~--

yetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle
daşamayacak

leri

surette

oluşmuş

ve maalesef. günümüze kadar
karşı

tarihi engellere
temel
... ,

hakların başında

planlı

belirli,
yirci

kalması

gelen

ve mütemadi

ortaya

ted-e--itibar

insanının

önemli

ile

istekleri ve

doğru

karşılamak

ve

bilgi,
'-

canlı,

Devlet hukuka

ihtiyaçları

sağduyu,

hukuk

saygısı

ganlarında,

da tabanda

Geçtiğimiz yıl
organları

devleti

Günü-

geçmişin açlığı

kadar

temel hak olarak bilinen bu
üstünlüğüne

saygı

Devlet böylece sosyal hukuk devaçmak, her an toplumun her ke-

bekçiliğini

olmalıdır.

yapmakla görevlidir.

Toplum pramidinde ahlak gibi

kendiliğinden teşekkül

yayılır,

etmez.

olduğu

o_ da Devlet or-

takdirde ve dere-

Bu sebeple, adaleti_ve hudüşmernek

gerekir.

olmuştur.

içinde de siyasal iktidarın hakimiyetinde devlet

ve idare, devleti bu duruma

niteliğinin

ve yorumla-

istemişlerdi.

savunmak gibi, çok vahim bir duruma

Günümüzde maalesef böyle

kasıtlı,

ilkesine bir fantaziden ö-

kökünde o

idarede, siyasal iktidarda mevcut

karşı

düşünceler

kurtulmak

artık

şekilde

cede topluma intikal eder ve orada
kuku devlete

güvenliğine

adalete ve hukukun

q_ktif biçimde bu yolun
modeli

bir tarafa, bugün

bu tür engellernelerin ha-

gösteren

açlıktan

sağlamak zorundadır.

saygının

Bu

kökleştirmektedir.

letine götüren yolu en mükemmel
siminde

adına

üstünlüğü

ve Devlet bugün

bulunmaktadır

ihtiyaçları

kanaatini

olanlardır.

konan engellei'e Devletin sadece se-

benimsendiğini

toplumlar sadece

Geçmişte

müzün

şekilde

devletin -hukukun

etmediği

can

yaşama hakkına,

ve hatta siyasal iktidar

konması

yaşayabilmiş

girişilmemiş olması

bir çabaya

reketlerin, tecavüzlerin
rın

siyasi, iktisadi ve sosyal bütün engel-

afuirdir. Burada kastolunan engeller toplum içinde,

kaldıracağını

tarihte

sınırlayan

bağ

getirmiştir.

Adaletin ve hukuk

istisnaya tahammülü yoktur. Bu konuda

oranı

yüzde

r
,~

...

- 5 altına düşüremeyiz. İdari yargı kararları ısrarla

yüzün

düşülmüştür.

meyerek hukuk devleti ilkesine ters
tü yaratan

şey

siyasal iktidarca hukukun

yerine getiril-

Bu noktada en çok üzün-

anlaşılamamış

olduğu

şüphesini

ciddi şekilde ortaya çıkaran düşüncelerdir. İdari yargı denetiminden
tazminat ödeyerek kurtulmak bu tür bir

şanssız düşünce olmuştur.

Güvenlik Mahkemelerini kurmak ve Anayasa Mahkemesi
ları

ihya etmek

hükümlerine

ilişkin

ve

düşünce

de

aykırı bulunmaktadır.

sıkın~ı yaratmış,

,di bir

teşebbüsleri

i

adaleti

kararına rağmen

Bu durum adalet

on-

ve adalete

Anayasanın yargıya

zedelemiştir.

Devlet

açısından

Varlıkların~n

cid-

Anayasaya

1

olan mahkemelerden bir

aykırılıkları mptanmış
ken~

diğerlerinin yargı

görevini tatil eder-

kısmı

görevini sürdürmeleri adalet

adına

büyük talih-

sizlik olmuştur. Böylece toplumun adalet duygusu tabii olmayan yollara
başvurma

isteğinin

süratle hukukun

sonucu olarak büyük yara

üstünlüğü

Çünkü, hukuk kanunlar

toplamı

yerde de gerçek adalete

'
t\.
~

ilkesine

almıştır.

Hukukumuzu, devleti

yaraşır niteliğe kavuşturmalıyız.

değildir.

ulaşılamaz.

Hukukun bu

nmtffiliği taşımadığı

Adalet ise toplumun tek güveni ve

umududur. Bu umudun gerçekleşmesinde avukatların, baroların ve narolar
Birliğinin

gururla
bayı

görevinin

yüklenmiş

verimli

büyüklüğünü

biliyor ve bu görevi istekle ve büyük

bulunuyoruz. Görevi yerine getirme

kılacak vasıtalara

mhip

olmayı haklı

vasıtaların başında mesleğin bağımsizlığı

Türkiye Barolar

Birliğine

9ir kerre daha

ve meslek üst

değişikliğinin

tez elden

üye

yapacağı

arkadaşlarıma

kışlar)

kuruluşu

olan

hakkı geldiği

yapılması

iste-

tekrarlıyoruz.

Saygn Genel Kurulun 1 hukukun ve adaletin
mesi için

bu ça-

olarak istiyoruz. Bu

Anayasa Mahkemesinde dava açmak

ni, bunun için gerekli Anayasa
ği~izi

çabamızda,

çalışmalarda başarılar

Ankara Barosu

adına

anlaşılması

ve

gerçekleş-

diliy6r, misafirlerimize ve

derin

saygılarımı

sunuyorum. (Al-

- 6BAŞKANVEKİLİ- Sayın
BAŞKAN-

Efendim,

teşekkür

Nejat Of'!;uz'a

sayın

Hirlik

Başkanı

ederiz.

Faruk Erem

konuşmak

iste-

diler, buyurun.
YÖNETİM

BAŞKANI

KURULU

FARUK EREM-

Sayın Raşkanımız,

aziz delege

arkadaşlarım;

Yönetim Kurulunun sizlerden bir
zi rica

yıl

arzetmeme müsaadeni-

edeceğim.

Genel Kurulumuzun bu seçkin
50

istirhamı:q:J,

ve daha fazla

onur plaketini

emeği geçmiş

huzurlarınızda

toplantısı

huzvrunda,

mesleğimizde

olanlara Türkiye Barolar

Dirliğinin

takdim etmek istiyçruz. Müsaade buyurulur-

sa bir iki hususa temas etmek istiyorum,
Halen mevcudumuz. 15 472
miş üstatlarımızın

dim.

Soyadı

göre arzediyorum:

Abdurrahman

Barikah M. Aziz
Bayraktar İsmail Hakki
Behar Daniel
Hazan Azriyel
Fahrettin

Kaleıncioğlu

Laskari Kaludi
Mankan Haçik
Öget Tahir

Memdulı

Pekselek Münim Mustafa

.

'

Saran Vasfi
Sayar

Şükrü

Sorgun
Turaclı

50

yıl

ve daha fazla

emeği

geç-

adedi'l5. Müsaade ederseniz, isimlerini okumak ister-

sırasına

Akalın

kişidir.

Asım

Abdurrahman Rahmi

Tüzümen Rrecai

r
- 7Yönetim Kurulu

Sayın Başkanlarımız,

tercüman olarak bizlere

rının duygularına

lanağını tanıyan

bütün Türkiye barola-

adına

şu

borcumuzu ödemek o-

şükran

teşekkürlerimizi

Genel Kurulumuza tekrar tekrar

arze-

deriz.
Kuruluşumuz

olan meslek
deni

daha ilk

Onurlu

kuralların

olacaktır.

üstatlarımıza

Kaldı
luluğunu

kıdem

ki, 50

ladığı

niteliği

değil

bir tekeli
insan:ın

başarılarından

yıllar omuzlarında

bir

ağır

borçluyuz.
yoğrulup

yine de

kişisel

ancak büyük insanlara özgü bir

midir ki, eski Roma'da belli bir

vard:ı;

lüt-

sorumluluğu yansıtıyor) taşıyan

bahçelerine bir palmiye

bütün ömür boyu

davranışlarının
sayg:ı.

ayrıcalık

kıdem

ağacı

mut-

kazaN-

dikmek

sonunda ona

sağ

gösterilmesini istemek hak-

biz bu toplantıdan istifade ederek bütün Türk avukatları a-

dına üstatlarımıza şükran

Sağlık
teşrifleri

hazırlanmış

hazırlamak

bize

belki en büyük

derdiyle

en büyük hak. Belkide kendisine

kıdır. İşte

gö~e

birşeyler

yıl başkasının

sürdürebilmek

... Bir

değer,

daha fmzla

elbette bizler

avukatların

.ortamı

bu

Meslek onurunu bu kadar uzun

olsa gerek. Bunun için

imtiyazı

kayda

onların

yük gibi( çünkü bizce

mış

mevcut

kabul buyurdu. Bunun ne-

kabulünü gerektirecek ortam

davranışıariyle üstatlarımız

funda bulundular. Bu
biri

kolaylıkla

barolarında

şudur:

Demek ki, bu
tı.

gönülden ve

kurallarını

bütün dünya

yıllarında

borcumuzu ödemek istiyoruz.
üstatlarımızın

vesair nedenlerle

münkün

olamadı. Şindi

plaketierini sizler

adına

hepsinin buraya gelmesi,

müsaade ederseniz, yine

ve Yönetim Kurulu

adına

soyadı sırasına

kendilerine tak-

dim edeyim.
Sayın

Barikan M. Aziz.

(Alkışlar)

(M.Aziz Barikan'a Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Erem tarafından
plaketi verildi)

- 8 M.lı.ZİZ BARİKAN

(Ankara)- Sayın Yüksek Hakimlerimiz, muhterim r:ıi--

safirlerimiz ve sevgili

meslektaşlarım;

Avukatlık mesleğinde

50 nci

lan bu törene ben de bir mutlu olarak
sağlayan

suna

Avukatlar

Birliğine

dolduranlar için

yılı

katılmış

o-

hazırlanmış

bulunuyorum. Bu düzeni

ve nazik davetiyesini

aldığım

Ankara Baro-

karşı şükranlarımı arzederim~

arkadaşlarım,

Muhterem
lan onur belgesi

armağanını

Türkiye Barolar

almış

Birliğince hazırlanmış

o-

olmakla kendimi çok mesut ve bahtiyar

telakki etmekteyim.
Muhterem
nızı canı

arkadaşlarım,

gönülden diler, hepinize

YÖNETİM

şükranlarımı

yıllara ulaşına

(Alkışlar)

arzederim.

KURULU BAŞKANI FARUK EREM- Sayın Behar Daniel, teşrifini-

edeceğim

zi rica

hepinizin 30, 40 ve 50 nci

efendim.

(Alkışlar)

(Daniel Behar'a Yönetim Kurulu

Başkanı

Faruk Erem

tarafından

plaketi verildi)
DANİEL
~.

BEHAR

daresiyle bütün

(İstanbul)-

huzzar-ı

Pek muhtereu

sayın Başkan

İ-

ve Heyeti

keram;

Euin olun ki, hayatıının en zevkli, neşeli, heyecanlı ve hatta
mutlu olarak yaşadığım günlerden birini yaşıyorum. Bu da, milletin ve
Türkiye Barolar Birliğinin yüksek nimetleri ve bizlere balışetmek iütfunu
gösterdikleri nimet sayesinde, bu
hakikaten

mesleğimiz

ret ve kabiliyetini,

son derece
zekasını,

şeref

şerefli

tamamen

sayesinde nail

olmaktayım.

bir meslektir. Bu
aynı

mesleğin

alınmaya

0

1

şayandır.

kud-

zamanda ilmini göstermek

retiyle adalete hizmet yolundaki bu kabil hareketleri cidden
kate

Evet.

Avukatlık yalnız mesleğe

intisabı,

nazarı

su~

dik-

para kazanmak

çabkirvevseic1 h88 viye18surdeetğlile ,khenakdı · kleartıe·nninbubroa··ydlaegaöynrduığuzma:.·azndşua hveerchiazngı·.

rir ·

fıkranın,
azdenalgeinte h mi· ".Adalet mülkün temelidir" suretindeki beyanına
.. .. :ayanarak tar:ı

1

bir maddi menfaate malik olacak vesilesiyle

değil,

adalete hizmet ve

~..................----------~-----

.r
,>

- 9 yüksek hakinleriniziri adalet
yardım

mamen

etmekle

nu da kemali
rımı

vazifedardır.

yaşına va~mış

biliyorsunuz 25

şükran

uğrunda

ittihaz eyledikleri kararlara ta-

!şte

bendeniz de,

yaşlı bulunduğun,

bir fert olarak huzurunuza
cenabı

ve nimetle ve

çıkıyorum,

hakka lütfu nimetine

bu-

şükranla

arzetnekle bildiriyorum, hakikaten adalete hiznet etneyi kendimde

bir zevk ve
rımızın

şevk

tllelakki ettim ve bütün

kardeşlerinizin

da nanevi hususta en ziyade ahlaki

bakınından

de,

meslektaşlu

kendi bu gayret-

lerini sarfeylenolerini temenni ediyor ve hakikaten birçok meslektaşla
rımızın

da bu vesileye herhalde hiznet eylediklerine emin olarak, biz-

lere bahşeyledikleri bu şerefli ninetten dolay~, naddi bakımından değil

manevi bir

armağan

olarak, bir

hatırayı

cak ve adalete hizmet etmeye devam etmek
Hakka dua ederek, sizlerin de
saygılarımla

şerefine

nail olursam,

Cenabı

ve afiyetinizi ve cümlenizi büyük

hiznetlerimi arzederek çekiliyorum.

YÖNETİM

finizi rica

sıhhat

ebediye suretiyle saklaya-

(Alkışlar)

KURULU BAŞKANI FARUK EREM- Sayın Bazan Azriyel, teşri

edeceğin

efendim.

(Alkışlar)

(Azriyel Hazan'a Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eren tarafından
plaketi verildi)
AZR!YEL HitZAN (İstanbul)- Bendeniz Selanik Mekteb-i Hukuk' undan
mezunum. Selanik hukuku ne demek? Meşrutiyet ilanından bir sene evvel
Selanik'te bir Mekteb-i Hukuk açılnış. O vakte kadar yalnız İstanbul'da
Mekteb-i Hukuk vardı. Hepimiz koşa;çdık, İdadi lViektebini bitirir, !stan-bul'a gelirdik, Hukuk mektebine girmek için. Fakat o zaman Balkanlarda
birçok
edilmiş

niyeti

karışıklıklar

ecnebiler
hasıl

oluyordu. Selanik'te Maliyeye, jandarmaya müdahale

tarafından,

bir

oldu. O vakit Adliye

aralık

adliyeye de müdahale etmek zih--

Nazırı meşhur

Abdurrahman

Paşa vardı,

o 'kat'iyen müsaade etmedi, "Ben·Selanik'te bir Mekteb-i Hukuk açacağın
ve birçok hakimler yetiştireceğim" dedi. !şte o zamandan beri o mesleğe

intisap ettir:1, hukuk mektebini Selanik' te bitirdikten sonra balkan

r
- lO Harbine kadar orada

devaı:ı

ettik, sonra buraya intikal ettik. O zammdan

beri işte bu mesleğe intikal ettim. Bu vesileyle hepinizi selaı:ılarım.
(Alkışlş.r)

YÖNET!~'l

KURULU BAŞKANI FARUK EREJ'JI- Sayın Laskari Kaludi, teşri

finizi rica edeceğim efendir:ı. (Alkışlar) Kendileri aynı zaı:::ıanda 1stik·lal Madalyası hamilidirler, arzederim• (Alkışlar)
KALUD1 LASKAR1 (!stanbul)- Ben 23 harp mal-Glüyüı::ı. Sağ eliı:ı demir
1

~·~.

dir, sol elin de

kırık,

ayaklarım

da

kırıktır.

Vatanıma

asker olarak

hizmet ettim. Birinci harpten evvel Edirne Sultanisine mektebe gittim,
bitirdiı:ı; naksadıı:ı doktor oluaktı. Fakat altı ay sonra harp ilan edildi.
Babaı::ı

rak

dedi ki,

ettiı::ı.

herşeyden

anadan,

küçükten

öğrendim;

babaradan

O köylerin nakliye raüdürüydü. Vatan

dağda

işti

büyudiik.

öğrendim,

vatandır;

herşeyi

babadan,

önce evvela vatan gelir .. Çünkü bizi besleyen vatan-

(Alk1.şlar)
Okur:ıak

dostu

doğru

ve yazmak vatana hizmet içintiir.

yola sevketmektir.

parçalandım,

landu1,
lar

ayırrıayı

öğrendim.

babamdan

askere git."·l5 nci Kolorduya girdiu, harbe

Bulgar harbinde bulundum, Ben Demirköylü'yüm,

ve dostu

Düşmanı

dır.

"Oğlum

vardı.

Babaı:ıdan,

Yanımızdaki arkadaşı

dedeı:ıden

yine ordu beni hiznete koydu.

Ben de hukuk

r:ıektebine

gittim, ama

bunu

öğrendim.

Hizr:ıetteyken

tabanc~m vardı,

ve

Yarahukukçu--

tabanealı

geziyordum, öyle icabediyordu ve hukuk mektebini bitirdim.
Şunu

daı:ılardan

bildiı:ı,

iyi

ba9amdan gördüm; vatana hizmet

r:ıuamele

görraek ve dairna vatana

unutmamak. !nsanlar fert olarak bir
düz

altı-yedi

saat

sağlam,

fakat

akşam

te biz insanlar bilhassa,

yanımda

Allahın,

inanırır:ı.

çu

çünkü Allaha çok

Alayının zabitiydiı:ı . .

sıfırdır.

yanında,

herşeyi

soldaki a-

borcumuz

olduğunu

Esasen insan nedir? Gün-

yoktur, ölü ... Uyku nedir? ..

!ş

çok avukatlar görüyorum, bilelim ki,
Ben

nasıl

kurtuldum? Ben 15 nci Tor;-

Bütün. harbe girdim. !ngilizler giderlerken ya-

ralandım. Atatürk'e dediler ki, "Laskari vuruldu." Yanıma kadar geldi,

r
- ll "Çabuk tedavi edin" dedi. Bütün vücudum delik-deşik, utanıyordum banyolara gitueye. Allah beni
borcumu Ödemekle

kurtardı

ve aemleketime ve

vicdanen

vatanıma

çalıştım.

İnönü'nün yanında

çok bulundum, Allah rahaet eylesin, benim için.

"Kurucu Meclise geleceksin o[tlum, çok lazımsın" dedi. Çok açık konuştur:ı.
Doğruyu

saklamaktan hiçbir fayda gelmez.

suna ve

vicdanına

hapsetmemelidir.

Sizleri

rahatsız

ettim,

BAŞKAN-

Muhterem

arkadaşlar,

graflar var, müsaadenizle
"Sayın

bunları

(Alkışlar)
Kurulumuza.gelmiş

Genel

birliği

Genel

Türkiye Barolar

Birliği

Dokuzuncu Genel Kurul

yararlı

olan tel-

bilginize sunmak istiyoruz:

Türkiye barolar

Genel Kurul

dolduran

af~e1 din.

Prof. Dr. Faruk Erem

yisiyle davetiniz için

lerin

İnsan doğruyu vatanına, komşu

sağlaDasını

avukatlarımızı

lümünde de esenlikler ve

toplantısı

dola-

ederim.

çalışmaları sırasında

sonuçlar

de~erli

teşekkür

başkanı

ortaya konacak

dilerim.

kutlar,

Ayrıca

meslekte 50

hayatlarının

başarılar ter:ıenni

görüş

ve öneriyılını

bundan sonraki bö-

ederim.

s.

Fahri

Korutürk

Cumhurbaşkanı"

(Alkışlar)
"Sayın

Prof.Dr. Av. Faruk Erem

Türkiye Barolar

Birliği Başkanı-Ankara

Türkiye Barolar

Birliğinin

dolayısiyle

Dokuzuncu Genel Kurul

toplantısı

vaki nazik davetinize teşekkür ederim. İnsan haklarına da-

yanan milli demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinde hukukun üstünlüğünün korunması

ve

işlerliğinin sağlanması

sosyal ve kültürel alanlardaki

hızlı

gelişue

temel ilkedir. Ekonomik,
ve

değişneler

adalete o-

- 12 lan

daha da

ihtiyacı

leşı:ıe

yönünde önemli

arttırı:ıış,

hukuki

düzenleı:ıelerde

teşebbüsler yapılı:ıasını

Adalette daha çok sürat,

kolaylık

zorunlu

ve isabet

yenileşı:ıe

kılmıştır.

sağlanabilı:ıesi

hukuk devletine olan inanç ve güvenini daha da

daşlarıı:ıızın

Kanun uygulamada etkili bir

yargının varlığı

ve iyi-

vatan-

artıracaktır.

kaba kuvvet ve biz-

zat ihkakı hakkın kullanışı ile mücadelede .önemli bir husustur. Yargı
üstünlüğünü

li bir

en ı:ıodern biçimde sağlayabilmek için organlar arasında ahenk-

işbirliğini yürütı:ıek

ve eksikleri süratle tamamlamak lüzumuna i-

nanıyorura.

Aziz nilletimiz
Nizarnıara bağlı,

daima

kanunlara

hakkın,

hürriyetin, adaletin

saygılıdır. Milletiı:ıizin

aşığıdır.

tarihinden, örf ve

ananelerinden gelen bu hukuka saygı şuuru adli çalışmalarda ve adaletin
tezalıüründe

en büyük destek ve

Değerli hukukçuları

yardımcıdır.

sinesinde toplayan Türkiye Barolar

Birliği

Genel Kurulunda ileri sürülecek görüşler ve öneriler yasama ve yürütme
organının çalışmalarına ışık tutacaktır.

Toplantınızın başarılı

ve bütün hukuk
rıensuplarına,

geçmesini ve

alınacak kararların

ı:ıensuplarına hayırlı olı:ıasını

davetlilere

saygılarını

temenni eder,

ülkemize

birliğiniz

sunarıı:ı.

Süleyman Demirel
Başbakan 11

(Alkışlar)
"Sayın Fa:ı:;-uk Ereı:ı

Türkiye Barolar

birliği Başkanı-Ankara

Hukuk Devleti anlayışının hakiı:ı old~ğu yurdumuzda parlaı:ıenter
deı:ıokrasiye
_,

olan

inancımızı kararlı davranışıariyle

perçinleyen Türkiye

Barolar birliğinin Dokuzuncu Genel Kurul toplantısında aranızda bulunamayacağım

için üzgünün.

Genel Kurulunuzda

alınacak kararların yasalarıı:ııza

ve hukuk ku-

- 13 rallarına

ışık tutacag;ı

inancı

ile

diler, seç-

başarıların:ı..zın devamını

kin topluluğunuzu saygılarıBla selaBlarıo.
Tekin ArJ.burun
C.Senatosu

Başkanı"

(Alkışlar)
"Sayın

Faruk Erem

Türkiye Barolar

birliği Başkanı-Ankara

toplantınız

Dokuzuncu Genel h-urul
için

teşekkür

ederim. Meclis

çalışmaları

münasebetiyle vaki davetiniz
nedeniyle

maktan üzgünüm. Genel Kurulunuzun memleketimize ve
ve ug;urlu

olmasını

diler,

aranızda

bulunama-

camianıza hayırlı

saygılar runarım.

Kemal Güven
M.Meclisi

2aşkanı"

(Alkışlar)

"Türkiye Barolar
Genel Kurulu

Birliği

Başkanlıg;~na-Ankara

Toplantınıza katılabilmeyi

kara'da yine ölümle sonuçlanan
vimin

başında bulunmaını

çok istiyordum. Fakat

ağir saldırılar

gerektirdig;inden, bu

şu

ve olaylar

sırada

olması

olanag;ı bulamadıg;ım

An-

göreiçin

üzgünüm.
Ülkemizde demokratik hukuk devletini y1.kmak
mak isteyenler sorumlu mevkilerde
huzura

kavuşabilmesi

şamasını,
sını

can

kaldıkça,

pahasına

Türkiye'nin iç

iktidar olbarışa

ve

çok zordur. Fakat demokratik hukuk devletinin ya-

güvenliğinin,

iç

isteyen herkes üzerlerine

barışın,
düşen

ög;retim

özgürlüğünün

görevi yasal

tik ölçüler içinde yerine getirirse, rejimin

sınırl.ar

esenliğe

sag;lanma-

ve demokra-

çıkacag;ına

ina-

nıyorum.

Siyasal

amaçlı

saldırganların

Hükümetçe

korunduğu,

hasta tu-

- 14 tukluların

nin

ölüme

isteyen Türk

yaşamasını

bir ortamda iç

terkedildiği

barış

özleyen ve demokrasi-

hukukçulara büyük umut

halkı,

bağlamaktadır.

Demokratik hukuk devletinin bilinçli savunucusu olan Barolar
son olaylar
güvenim

görevini

düşen uyarı

yapacağına

tB;m

vardır.

Değerli
ğiyle

da üzerine

karşısında

Birliğinin

,

.

üyelerinize ve Genel Kurul

saygılar

toplantınıza başarılar

dile-

sunarım.

Bülont Ecevit
CHP Genel
(Sürekli

alkışlar)

nsayın

Faruk Erem

Türkiye Barolar

Bipliği Başkanı-Ankara

Nazik davetiniz için
için

Başkanı"

hayırlı

olması

teşekkür

temennisiyle

eder,

başarılar

toplantınızın

milletimiz

dilerim.

Prof.Dr. Necmettin Erinakan
Başbakan Yardımcısı"
"Sayın

Faruk Erem

)

Türkiye Barolar

Birliği Başkanı-Ankara

Türkiye Barolar

Birliği

nasebetiyle
teşekkür

göndermiş

olduğunuz

Dokuzuncu Genel Kurul

toplantısı

nazik davetirrizi memnuniyetle

mü-

aldım,

ederim.

Takdir

nedenlerle

edeceğiniz

aranızda bulunamayacağım

için üz-

günüm. Özür diler, toplantının başarılı geçmesi temennisiyle saygılar
sunarım.

İsmail Müftüoğlu

Adalet
nsayın

/

Bakanı"

'
Faruk Erem

Türkiye Barolar
Türkiye Barolar

Birliği Başkanı-Ankara

Birliği

Dokuzuncu Genel Kurul

toplantısı

nede-

- 15teşekkür

niyle gönderdiginiz davete
rimi

ederim. Tebrik

ve

başarı

dilekle-

sunarım.

Mahir Ablum
Sosyal Güvenlik
"Sayın

Faruk Erem

Türkiye Barolar
Genel Kurul
eder,

.bakanı"

Birliği Başkanı-Ankara

toplantısının hayırlı

başarılar dileğiyle

şahsınızda

ve

uğurlu

muhterem

olmasını

temenni

mensuplarınıza saygılar

sunarım.

O~uzhan

Asiltürk

Içişleri Bakanı"

"Türkiye Barolar Birligi.
Genel Kurulu Divan

Başkanlığına-Ankara

Çalışmalarınızda başarılar

'

diler,

saygılar sunarım.

Mustafa Mut
S.Sigortalar Kurumu
Genel Müdürü"
"Türkiye Barolar
Olağan

Birliği

Genel Kurulu

Başkanlığına-Ankara

Sakarya Barosu Genel Kurulunun 6.12.1975 tarihinde
le

almış bulunduğu

1977
rolar

yılında olağan
Birliği

başarılı

temenni

kararı uyarınca,

Türkiye Barolar

Genel Kurulunun Sakarya'da

yapılmasını

Genel Kuruluna arz ve teklif eder. Kongre

olması

dileğiyle,

bütün kongre üyelerine

oy;birliğiy
Birliğinin

Türkiye Ba-

çalışmalarının

saygılarımı

rim. ·

r
i

Sakarya Barosu
(Alkışlar)

Başkanı"

arz ede-

16 "Türkiye Barolar

Birliği
Başkanlığına-Ankara

Dokuzuncu Genel Kurulu Kongre
Kuruluşundan

dan

dolayı

bu yana

hakka, adalete

ışık

'

Birliğinin sayın

Genel

yeleriyle delege

arkadaşlarımızın

alınmasını

diler,

layıkiyle

BaşkanıFaruk

derin

icra eden Türkiye Barolar

Erem, Kongre

Divanı Başkanı

başarılarını

üstün

saygılarımı

ve u-

hocaeli Barosu

millet ve memlekete

çalışmalarında

~n

davranışlaruı·

tutan ve demokratik kurallar içinde hür--

riyetlerin savunucusu fonksiyonunu

na kutlar, kongre

ve gerçekçi tutum ve

akılcı

hayırlı

adı-

kararlar

sunarım.

':İbrahim

Önen
Başkanı"

Kocaeli Barosu
(Alkışlar)

"Türkiye Barolar

birliği

Genel Kurul

Genel Kurulun memleket ve

Başkanlığına-Ankara

mesleğin yararlı

kararlar

almasını

candan dilerken, genç arkadaşlarımız gibi hakimlikten emekli avukatlcı·
rın

da amme hizmeti yapmakta oldukları gerçeği gözönünde bulundurularos~

sesini,dünyaya

duyurmuş

olan

Birliğinizin

1971

yılındanberi

devam ccle-

'

gelen taleplerimizin
başarılı

olmasını

sonuçlandırılmasını

saygı

temenni eder,

ile dilerim.
Asaf
Niğde

BAŞKl\.Nları

Efendim; temenni mahiyetinde

bilahare bilgilerinize
Arkadaşlar,

ayrılıyorlar.

huzurunuzda

sunacağım,

Yülmek Mahkemelerin

Nakipoğlu

Barosu
birtakım

Arkadaşlar,

ediyorum.

avukatlarından"

talepler var, bur:·

ayırıyorum.

sayın Başkanları toplantıını

Genel Kurulumuza gösterdikleri ilgiden

teşekkür

hizmetlerinizLı

dolayı

kendilerine

(Alkışlar)

yeniden gelen birkaç telgraf daha var,

bilgilerinize sunuyoruz.

zdan

onları

da

- 17 . ,.
Faruk Erem

"Sayın

Türkiye Barolar
Hukukun

Birliği Başkani-Ankara

üstünlüğü

ilkesinin

kökleşmesine

ve gerek ülke, gerek-

se mesleki sorunlarımıza ışık tutacağına inandığımız· Türkiye Barolar
Birliğinin

Dokuzuncu Genel Kurul

çalışmalarının başarılı olmasını

toplantıya katılan meslektaşlarımıza

içten sevgi ve

saygılarımızı

diler,
suna-

ruz.
Tuna

Hakkı

Isparta Barosu
Baro

adına

Başkanı"

(Alkışlar)

"Türkiye Barolar

Birliği

Genel Kurul Divan
Genel Kurul
ve

kımından yararlı

Başkanlığına-Ankara

toplantısının meslektaşlarımız
başarılı

olmasını.

diler,
Sümer

ve tüm ulusumuz ba-

saygılar sunarım.
Akşehirlioğlu

Kayseri Barosu
Baro
".barolar

Birliği

Genel Kurulu

üstünlüğü kavramını

Hukuk

adına

.Oaşkanvekili"

Başkanlığına-Ankara

_soyut

araştırma

çabalariyle etkin ve

güçlü bir hukuk kuruluşu olduğunu kanıtlayan Birliğimiz in lüce Genel Kuruluna derin
mızda

lerim.

saygılarımızı

ve

başarı:'.

dileklerimizi sunarken,

yeralan güncel bir olay üzerinde özellikle
li.ğır

Küpeli'nin

hasta

olduğu

yaşam hakkını

nın yapılmasını

durulmasını

halde cezaevinde ölüme terkedilen

.•

sanık

Yusuf
uyarı

ve İkinci bir Harun Karadeniz faciasına tanık olmamak

içtenlikle be0lerim.

(Jnkışlar)

yürekten dj

görmemezlikten gelen mercilere gerekli

için hukukun yen:i,lmez ve kutsal sesinin uygun bir biçimde
nı

basını

Av.Behzat Güre

duyurulması

(Kırklareli)

- 18 Birliği

"Barolar

Genel Kuruluna-Ankara

Uçak seferlerinin iptal edilmesi ve karayolu nakliyesinin imkansızlığı

nedeniyle Genel Kurula iştirak edemediğimi üzüntüyle arzede-

rim. Genel Kurul

çalışmalarının

hayırlı

diler,

olmasını

Türk hukuk

saygılar

camiasına

ve Türk milletine

sunarım.

Abdürrahim

Aydınoğlu

Erzurum Barosu Delegesi"
(Alkışlar)

Genel Kurulunuza hitaben

BAŞKAN-

yazılmış

tir mektup var, bilgi-

nize sunuyorum.
"Türkiye Barolar

.Dirliği

Dokuzuncu Genel Kurul
Her türlü

kanunsuzluğun

oliııak

Hukukun

üstünlüğü

ve kanunlara:

mücadelemizin temelini
hukukçulara

kendi meslek
lüklerimize
venlik
leyi

gezdiği

kol

teşkil

saygı,

demokratik

ağır

başta

can güven-

yaralar

almıştır.

haklarımızın korunması

eder. Bu yolda en büyük görev ve sorumlu-.

düştüğü açıktır.

Bu yüzdendir ki,

yapılan saldırılara

hukukçularımızın

ile demokrasiye, kamuoyuna ve özgür-

kuruluşları aracılığı

ve kanunsuzluklara ve

ahkemesi olmak üzere kanun
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kıvançla

günümüzde,

üzere temel hak ve özgürlüklerimiz

liğimiz

luğun

Başkanlığına

dışı

kurumlara

başta

Devlet Gü-

karşı verdiği

mücade-

izliyor ve tamamen destekliyoruz.

Genel Kurulunuzun başarılı olması, yurttaşlarımızın temel hak
ve g özgürlüklerinin
lara

karşı

ruz.

Saygılarımızla.

korunması

ve

karşı

karşıya bırakıldığı

kanunsuzluk-

mücadelesini daha da etkin bir biçimde sürdürmesini diliyo-

Tutuklu ve Mahkumlarla
Dayanışma Derneği"

(Alkışlar)
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Muhterem

arkadaşlar,

şmmdi

gündemin 6

ncı

maddesine geçi-

yoruz:

6.-

BAŞKANLIK

RAPORU

ÇALIŞMA

YILI
LERİN

BİLANÇO.,

RAPORU,
İLE

BÜTÇE

İLE BİRLİK YÖNETİM

KURULUNUN 1975

GELİR GİDER

VE G!DER-

MUKAYESE TABLOLARININ VE DENETLb"'ME

KURULU RAPORUNUN OKUNMASI VE

GÖRÜŞÜLMESİ
1

BAŞKAN-

15 aşkani

Birlik

sayın

Faruk Erem bir

konuşma

yapacaklarsa

kendilerini davet ediyorum.
h1JRŞİT Y:Jı.NGAL

(Balıkesir)-' Sayın Başkan,

rapor daha evvel gönde-

rildi 1 hepimiz okuduk. Gündem maddeleri çok yüklüdür. Tekrar
zaman
olduğu

israfına

raporların

sebep oluyor. Onun için, daha evvelki Genel Kurullarda

Başkanlık

gibi;

okunınası

da ilgili

sayın

raporunun

arkadaşlar

.oirlik

Başkanı tarafından,

diğer

arz ve teklif

tarafından özetlenınesini

ediyorum.
BAŞKAN-

Efendim,

Raporun delegeler

sayın Hurşit

Kangal beyin önerisini dinlediniz.

tarafından okunduğunu,

masının gereği bulunmadığını

burada

tamamının

yeniden okun-

söylüyorlar; bir özefi bahis konusudur.

("Özete de lüzum yok" sesleri)
O halde raporun
HURŞİT

delegelerin
haline

KANGAL

okunmaması

gibi

o

okunmaması

HURÇİT

raporlarını

olduğu

Raporlar

gibi, gelenek

gerek kendi

raporlarını,

özetlemek· suretiyle

okunmuş

efendim, onu o

şekilde oylayacağım.

Haporun tümü-

bahis konusudur, bir.

İkincisi,

ce iki unsuru

sunuyorum.

•

BAŞKAN- Şimdi

nün

için, bundan evvel

sayın Başkanımız tarafından

gerekse Yönetim Kurulu faaliyet
farzedilmesi.

oylarınıza

(Balıkesir)- Okunmaması değil sayın Başkan.

ıttılaına sunulduğu

geldiği

yolundaki öneriyi

özetlenınesi dileği vardır.

Zannederim talebiniz böyle-

taşımaktadır.

KANGAL

(Balıkesir)- Sayın Başkanım,

ifadeyi meram etmeye

-
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gayret edeyim. Bundan evvelki genel kurullarda

teşekkül

eden gelenek

şöyledir:

Raporlar daha evvelden

kımından sayın Başkanımız Başkanlık

kabul ederiz. Yoksa, raporun okunup

karar verilmez.
o

ıttıla

da

raporunu özetlerler ve biz

demek

Raporlar~n okunınası

hasıl

diğer

kabul ederek gündemin bu maddesini geçeriz; okun-

raporların okunduğunu

muş olduğunu

için, zamandan tasarruf ba-

gönderildiği

okunmamasına

ıttılaa sunulması

diye bir

demektir,

olmuştur.

BAi;KAN- Buyurun.
AHMET
gulama da bu

HAIVIDİ

SAYAR

yoldadır,

(İstanbul)- Sayın Başkan,

mahalli barolarda da uygulama bu

evvelden gönderilmesi dolegelerin

ların

geçmiş yıllardaki

ıttılaına

uy-

yoldadır.Rapor-

arzedilmesi

maksadına

matuftur, bu yapılmıştır. Raporun muhtevası delegelerce malumdur. Bu hususta Genel Kurula teklifim
Raporların
okunmasına

mahal

delegelerce
olmadığı

Uygulama da zaten bu
ayrı

şudur:

okunmuş

telakki edilerek burada tekrar

karar verilebilir, buna mani yoktur.

şeklinde

yoldadır. Başkanlık

bir gündem konusudur,

şimdi

bunu

Daşkanın konuşması

raporu ve

görüşmüyoruz.

Teklifim budur.
ALİ

D!NÇ (Kayseri)- Efendim, raporlar bütün dolegelere gönderil,ıı··

miştir,

ama acaba dolegelerin hepsi bu raporu

naatime göre

raporların okunmasında

fayda

okumuş

vardır.

raporunun ve l.önetim Kurulu ve Denetleme Kurulu

Bu

mudur? Benim kabakımdan Başkanlık

raporlarının okunmasını

arz ve teklif ediyorum.
ABDÜLKADİR
bıdır;

şeye

ERYURT (Erzurum)- Efendim, raporun

Avukatlık

Kanunundaki hükmün

İkincisi,

gündemde raporun

gidilemez; bu da yine

kanun ica-

icabıdır.

okunınası vardır,

Avukatlık

okunınası

Kanunu

gündem

icabıdır.

dışında

bir
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okunmuş

nun

olur ve kanunun amir hükmü de yerine

üstünlüğünden

Özetlenınesi

teklifi gayet yerindedir.

suretiyle

bulunur. Kanu-

getirilmiş

bahsederiz, gelir kanunun amir hükmünü

kaldıralım

de-

riz. Bu sebeple, Harndi beyin teklifi hem usule, hem kanuna, hem de bugünkü tatbikata
yun ve

aykırıdır.

kanuni<icabı

O halde iki
lif ortaya

efendim.

düşünce

var.

Sayın

Ali Dinç'in önerileriyle iki tek-

Birisi, raporun

çıkmaktadır.

dimi suretiyle

teklifini reye ko-

arkadaşıı::ıızın

yerine getirin;

BAŞKAN- Anlaşıldı
(

Onun için,

okutulmuş

özet olarak tak-

kısaltılarak,

sayılı::ıasına;

tamamının okunmasına.,,

!kincisi, bu yetmez, raporun

O halde birinci teklifi, yani raporun özetlenerek
rıası

,

yolundaki teklifi muhterem Genel Kurulun

ede:'ller ... Etmeyenler ••. Büyük bir
edildiğine

mek üzere

çoğunlukla

okunmuş

sayıl

oylarına sunuyorurı.
edilmiştir.

kabul

Kabul

Kabul

göre, ikinci teklifi oya koymuyorum, böylece raporu özetlekürsüye davet ediyorum.

sayın Hocaını

YÖNET!M KURULU

BAŞKANI

FARUK EREM-

Sayın Başkanımız,

aziz meslek-

taşlarım;

Kanunur:ı.uz uyarınca

raporu

. l:.önetim Kurulu raporundan

sunı:ıak gereği karşısında

bu

yıl

da bendeniz

ayrı

ayrı

bir

Başkanlık

bir raporu tak-

dirlerinize arzettim.
Kurulmuş geleneğimize

Barolar

Dirliğinin

baskı

Başkanlık

genel yönünü kapsayacak

tindedir. Bu nedenle bu
durulan

göre,

raporu genellikle Türkiye

konuları

raporda son zamanlarda üzerinde

yılki

grubu, ki bu deyim bence isabetli

arzedeyim, fikirce

baskı 'gruplarının

bu yer içerisinde de Barolar

ve

değiştirerek

yerini tayin etmeye

baroları

yanlış

değil,

sık sık

hukuksal ve anayasal yerini ve

birliğinin

Bazı kuruluşlar Birliği

tekellerine rakip gibi görmek

ihtiva etmek zarure-

kamuoyunu

kanaati içinde

çalıştım.

oluşturmaktaki
oldukları

için,
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bu kanaatin köksüz

oldu~nu

gerekçeleriyle birlikte Barolar

barolar ve kamuoyu bölümünde objektif ölçülere
Siyaset
da Barolar
leceğine

diye gününü çoktan

yasağı

Birliğinin

dair

doldurmuş

açıklamaya

toplantılarımız

Yönetim Kurulu

bağlamaya çalıştım.
anlayış~ar karşısın

siyasal addedilen konulardaki tutumunun ne olabi-

kanaatlerimi

bazı

nirliği,

çalıştım.

heı::ıen

büyük bir intizamla

hemen

her seferinde tam mevcutlu olarak başarılabilmiştir. Bendeniz lönetiı::ı
Kurulu üyesi de olmam hasebiyle o rapordaki bütün fikir ve
de

iştirak ettiğimi

netim Kurulumuzun

Bilindiği

rafından

üzere Sansun

olan

değerli

şükranlarımı

toplant~sında

Yönetim Kurulu arka-

arzederim.
Türkiye

~aralar ~irliği

ta-

ortaya atılan ve büyük yank~lar uyanrl:ı.r:ı.:p, adeta mevzuatıuaza

neredeyse girebilecek gü'ü
daha

boyunca pek yorucu emekleriyle Yö-

başarısını sağlamış

huzurunuzda ,minnet ve

aaşlarıma

yıl

arzeder, bir

kanaatıere

berraklaşt~r~lmasJ.

emirleriniz

emirlerini~i

yolundaki

üstünlüğü kavramının

telakki

etmiştik.

Bu

objektif örnekler de vermek ve mukayeseli hukuk-

uyarınca

berrakl~k

olan hukukun

'

tan da istifade etmek
ceye kadar

kazanı::ıış

ü~ere

hukukun

üstünlüğü kavramına

belki bir dere-

getirilebilmiştir.

Raporun uzun sayfalar tutan bu bölümü belkice ilginç görülebilecektir.
Bu arada hukuk devleti kavramJ.n~ ~eta şorout bir halde görünmüş
olraasına rağmen,

görüm1ediğini

sosyal hukuk deyletin:ln aY!lJ. somutlukta

açıklamak durumundayız.

Bugün

sade~e

hukuk devleti

anlamını yitirmiş

,

gibidir. Bu nedenle l:önetiı:ı Kurulu I"apQrunda ~syal devlet kavramına
fazlaca yer
Bu
sosyal

ayrılmışt:ı.r.

yılın

güvenliği

sorunharından

büyük

olduğu

dürülen ölçülerle Türk
bölüm bölün

ulaşnası

bir tanesinin de Türk

halkının

genel

izlenimindeydik. Bu nedenle bugüne kadar sürtopluı:ıunun

genel sosyal

hiçbirimizin belkide

güvenliğe

göreneyeceğiniz

parça parça,
bir

geleceğe
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gibidir.

Anayasanın

güvenliğe

sosyal

kiye'ınizde başarabilmesinin

mümkün olup

olmadığı

bir anda Tür1

çarelerini

aradık

ve

önerilerimizi takdirlerinize sunduk.

bazı

Genel sorunlar

arasında

şüphe

ilgilendiren"Kıbrıs olayı"diye

toplantıda Kıbrıs

velki

başvurulması

lere

dirilen

konusunda Barolar
buyurulmuştu.

temenni

bütün dünya

Bu

yıl

Federe Devletinin ve

esaslara

dayanması

hususu

dolayısiyle

etraflıca

akşamı

bazı uyarılarda bulunulmuştur.

federasyon denemesi
anlaşmalar

görev

da

girişim

diye isimlen-

ispata

çalışmıştı.

ed~bileceği

anayasasının

bir

ne gibi

hatta mahalline giderek

Bu itibarla,

şimdiye
yanlış

sakıncalar doğurmaması

kadar bir

bir hükmün ev-

için hukukçuya dü-

başarılmışfiır.

Yine genel korunlar
ladık.

federasyon

Çünkü, Türk: Devleti

yapmış değildir.

gibi ileride

yıl

Türkiye Darolar Birli-

haklılığını

incelenmiş,

daha fazla

çıkartma

bu konu ile ilgili olarak Türkiye' miz in tasvip

Kıbrıs

velki

Dirliğinin

Nitekim,

günün

bu hareketin

barolarına

yakından

bulunuyor. Hatırlanacağı üzere, iki ev-

barı-ş harel{ntının başladığı

ği

yok ki, bütün toplumumuzu

isiralendirilen konu ön planda. bu

çalışmalarımızın başında gelmiş

şen

~Ükmünün

ait olan amir

arasında

bu

yıl

ekonomi-hukuk kongresini top-

Yüksek malumları olduğu üzere, Dirinci Türk Hukuk Kongresi ikin-

cinin de hazırlanr::ıasını Barolar Birliğine vazife olarak tahmil etmişti.
İkinci Hukuk Kongresi 1976 yılında toplanacaktır. ~vvelki karar uyakın

ca arada bir

toplantı

lanması

huyurulduğu

la

emir

topladık.

olmasından

daha

yapıp,

hazırlıklı

için, biz ekonomi-hukuk kongresini bu maksat-

Ve Türk hukukçusu ile Türk

gerçekten

bir ikinci kongrenin top-

olağanüstü

ekonor.ıistinin

bir araya

sonuçlan, beklenmedik bir alakil

gelmiş

sağ

lanabilmiştir.

Gelentebliğierin

adedi 50'yi aşkındı. Bu kongrenin so-

nuçları İkinci

Türk Hukuk Kongresinin daha somut temellere dayannasını
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ve Türk hukuk
bulunacagı

içtihadında

ekonominin

rulmuştur.

yolundaki inanç
ve

.ilişkin

Barolar

Birliği ohıuş

açıklannış,

ısrarla

1975

Kurulumuzca beninsenmi9, gereken

du-

da devan

ilk Anayasal

olunmuştur.

girişim

Devlet Güvenlik lVlahkene-

değişikliğe karşı çıkan

ilk

kuruluş

ve bu

kuruluşun

Anayasaya

Cunhurbaşkanına

ve yasama

organlarına başvurulnuştu.

sonra Yönetin Kurulunuzun bu

yıl

subuta

duğu

Yöneti~ı

yapılmaya

leriyle

geçen üç

gösteren konular üzerinde

ilişki

Devlet Güvenlik lViahkenelerinin bugün yasal temelini lmybet-

yapılnış

ler

belirtilmesine hiznette

ubudundayız.

Bu arada yasana ile

tiği

payının

aykırı düşeceği

kanaatının

ne kadar

Türkiye
o

zaw:ı.n

Aradan

haklı

ol-

ermiştir.

olayları

içerisinde bizleri en fazla

üzen,yargı kararlarının

yerine getirÜr:ıeniş olması keyfiyetidir. Bu tutunun hukuki ve cezai büsakıncalariyle

tün

ve müeyyideleriyle

zananında

uyarı

ilgililere

şeklin

de ulaştırıldığını arzedebilecek durumdayız. Haporunuzda bunun nedenleri

açıkca

ve

etraflıca

arzolunnuştur.

Yargıtayınız bazı

lerin

kuruluası

açısından

ilga

ortaya

edilniş

yolunda bir çaba içindedir.
atılan

yakından

neleriniz

bütün isteklere

olan istinaf

sakınca nı sağlayacağı

dir. Buna

nedenlerle, ki hepinizin nalunu, üst :ı;ıahker:ıe

rağmen

Balıkenelerine

Yargıtay

katılnakla

benzer

yükünün

azaltılrıası

beraber, vaktiyle

kuruluşların

fayda

m.ı,

hususunda Yönetin Kurulunuz tereddütler içinde-

böyle bir ara LJ.ahkeme kurulacak olursa,

ilgilendiren bu hususta
ilerlemiş duruudadır.

uyarıları

LJ.esleğimizi

yapabilecek derecede incele-

Raporumuzda bu hususa

kısaca deginilrıiş

tir.
l\ilenleketiLüzin göçnen
bulunduğu,dış

ülkelerdeki

işçi

ihraç eden bir

işçilerin şartlarının

gisini gerektirecek bir vahamete

merıleket

haline

gelniş

Türk Devletinin de il-

ulaştığı Birliğinize

gelen haberlerden,
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başvurmalardan öğrenilmiş;

yapılan araştırmalar artık

insan

hakları

be-

yannamelerinin/bile gününü yitirdiğini, yepyeni insan hakları beyannamelerinin
de

hazırlanması

zamanı geldiği inancını uyandırmıştır.

o memleketin ekonomisine

çalışıp

katılan

Dış

ülke-

bir kimsenin bir turist ola-

rak telakkisi adeta imkansızdır; .ama şükranla kaydedelim ki' bazı memleketler, hatta

gibi bir yola

nımak

mahalli seçimlerde göçmen

bazı

işçiye

oy

dahi ta-

hakkı

gitmişlerdir.

dıştaki çalışan vatandaşlarımızın

Bu nedenlerle

durumu barolar

Birliği'Yönetim Kurulunca sistematik bir şekilde takip edilmektedir.

Genel sorunlar
kilerde gerekli

açısından

yoğun

dan

bir

için sonuç
sına

kıt'm sahanlığı

çalışmaya girmiş,

iliş

ve petrol

sorunları açısın

hazırlıkların

dökülmediği

sizlere sunulma-

edilmiştir.

güvenliğimizin

Sosyal

ama

dış

yapılmadığı kanısın

henüz kesin kanaat!er ortaya

çıkartmaktan çekinilmiş,

özellikle gayret

çalışma·

üzülerek arzederim,

hazırlıkların,

da olan Yönetim Kurulumuz,

gün geçtikçe vanamet arzeden

bu

yıl

1 Ocak l976'dan itibaren bir iç

ile ölüm yardımının ayın l'inden itibaren işle~eye başladıgını

arzederim.
Bu arada % 22 prim

artışı.._ yolunda

itibarla emsallere nazaran geri kalmamak
toplantısında
keyf~yeti

büyük bir

de bu

1975

endişe

yıl başarı

başarı sağlartabilmi ş.

çabası

sonuç

vermiş.

ile ikmal

ğü,

geçmiş

bir

uygulamanın

hatta vahim bir

sirayet
devlet

ettiği

esef~e

.başkanımız

sızlığın

tespit

şekilde

çalışma

edilmiştir,

olayı

da

memunların

yönetimin

emrinde "Bendecilik; 11 yahutta "Favoritizm" diye isimlendirilen;
günü

Bu

S;:ımsun

ile beklenen emeklilikten sonra

hiç beklenmedik bir

yılının

bir

modası,

zaman zaman memleketimizde hükmünü yürüttüavukatlara, hatta baro

kaydedilmiştir.

Bu

başkanlarına

dahi

girişimler karşısında başta

olmak üzere bütün ilgililere mü;racaat ettik, bir hak-

edildiği

zaman hangi yola

beşvur~acağı

Hükümet ile Bir-
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~

arasında

lik

edilen

bıiı.

gi hukuku
daha

müşahhas

ilgiyi
yıl

Bu

konulmuş;

bir nizama

içerisinde

durduğu

önümüzdeld

yıl

kendini

hal<sızlık

ıla,

ve

hakkından

pj sikolojisi

Beyin .z;ücünün ürün-

başka veı:gi

Bu iti )ar la Tür·1>:

bazı

ver~

konularına

avukatlarının

s::muçlar a

Umarız

lJ.nmış

ki,

olarak

arzedeceğiz.

Sayın Başkanım,

çok değerli delege arkadaşlarım~ dilimin döndüğü

kadar uzunca olan bu raporu ana
alıctarıaye

alamaya

değiliz.

biride

çalışmalarda bı.."lunmaktoyız.

olgunlaşmış

bu konuyu

bir

ka\uşmuş

konulardaı·

gösteri~ror.

haksızdır.

ısrarlı

de

yüksek takdirlerinize

le.

olanların

henüz

Ha~;:kını

yerde ürün yaratar

benzetilmesi sureti kat' iyede.
üzeı'inde

müJ.im

durumudur.

ödemek durumunda

kı vranmcı.ları açıkca

vergi rejimi

olanEğına

istediğimiz

üzerinde durmal<::

lerinin herhangi bir

fakat yine esefle kaydedeyim ki, vaad

olarak görmek

açısından avukatlığın

fazlasını

~

hatları

ile özetlemeye

ve vaktinizi faz-

gayret ettim.

nundo.n evvelki
yöneticiler için çok

toplantılarda

olduğu

gibi, bu

i~oplantının

kı3lllietli uyarılar getireceğine eı

da biz

nin bulunuyoruz.

İlginize ben, Yö;netim Kurulu adına sizlere en derin s ·ıygılarımı ve teşek

kürlerimi arzederim efendim.
\1uhterem
Yöneti.üı

arkadaşlar,

böylece gündemin

6

ncı

maddesinin,

Kurulunun raporuna ilişkin olan kısmı özetle ı 8kunmak suretiyle

yerine

le.'_.
')in~di,

tablolarının,

Bile,nço, gelir gider ve giderlerin bütı çe ile mukayese
daha evvelce hesap dönemini beklemek ge:

beklendiği

için tanzim

edilemediği

unla.şılmaktadır.

Bu itibarla

bunların

neminin sonu
madJ_ğı

(Alkışlar)

ve si! z.lere

okunınası

Efendim, İnüsaadenizle mesleğimizde 50 ve daha
durmuş kıymetli

güle güle deriz.

:"ektiği;

hesap dö-

ulaştırıla

gerekmektedir.
fazla yılını dol-

üyeler toplantımızdan ayrılmak istiyo:ı: :~ıar. Kendilerine
(Alkı.şlar)

Başkanlık Di vanı bu hesap bilançolarını da oln. ';turmak istenıek-
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tedir.
Buyurun Cengiz bey.
Cill~GİZ İLFlliN (İzmir)vardır,

Efendim, Yüksek

Başkanlığa

bir talebimiz

bu talebimiz yönetmelikle ilgilidir. Yönetim Kurulunun

tutanakları

çalışma

raporunun bir cüz'idir.

incelemesine

hazır bulundurulması

netim Kurulu

toplantılarına

tirtilmesini rica
BAŞKAN~

ait

Yönetmeliğe

gerekmektedir.

toplantı

toplantı

göre, üyelerin

Sayın Başkanlıktan,

Yö-

tutanaklarının toplantımıza

ge-

etmiştik.

Hayhay efendim.

Cengiz beyin

şimdi bahsetmiş

oldukları

bir önergeleri var, onu

okuyorum:
Genel Kurul
Avukatlık

Sayın başkanlığına

Kanunu,

Yönetmeliğin

54 ncü maddesinin son

uyarınca,

Yönetim Kurulu

toplantı tutanak:ları

incelemesine

açık tutulması

gerekmektedir. Bu hükmün Barolar

mü

nel Ku:::ulunda yerine getirilmesi, üyelerin
layısiyle

sine

ancak karar defterinin

açık bulundurulması

·. tim Kurulu

toplantı

hük-

defterinin üyelerin

değişik

Birliği

Ge-

yerilerden gelmesi do-

yerinde delegelerin inceleme-

suretiyle mümkündür.

toplantı tuta~aklarının toplantı

takdirlerinize

fıkrası

Başkanlık Divanının,

Yöne-

yerine getirilmesi hususunu

Saygılarımla ..

sunarım.

Cengiz

İlhan

İzmir

BAŞKAN-

lar

Yönetim Kurulu bu konuda ne düŞünüyor, hazırlık yaptı

mı?,.

GENEL SEKRETER RABMİ MAGAT- Sayın Başkanlar, değerli delege arkadaşlarım;

Yön2tim Kurulu

Avuk:atlık

Kanununun 127 nci maddesi

Genel Sekreterin, Yönetim Kurulunun
lemek görevi ile yükümlü

olması

çalışmalarına

ait

uyarınca,

tutanakları

düzen-

nedeniyle bu konudaki takrirle ilgili
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olarek Yönetim Kurulunun

sizlere arzetmek görevi bana

görüşünü

düştü.

Avukatlık Knnununun i17 nci maddesinde, Genel Kurulun neleri inceleyeceği açıkca

ve tadadi olarak

netim Kurulunun karar

tutanaklarının

Ancak, biz bu kanuni hükme
,gelerine

bir

saygımızın

belirtilmiştir.

rağmen

işareti

ve

Bunlar arasında Yö-

incelenmesi hususu
sayın

olarak,

yeralmamıştır.

değerli

Genel Kurulun

dele-

Yüksek Kurulunun bunun in-

eğer

celenmesini arzu ediyorsa ve bu hususta bir karar

alırsa,

şüphesiz

siz-

lere sunmaya amadeyiz. Ancak, Yönetim Kurulu olarak da, bunun nedenlerini bilmek ve sizlere buna göre

arzetmek

görüşlerimizi

hakkımızı. saklı

tutuyoruz.
Teşekkürlerimle.
BAŞKAN-

Buyurun Cengiz bey.

CENGİZ İLF~N (İzmir)- Sayın Başkan,

reterin

verdiğimiz

önerge,yle ilgili

sayın

delegeler; Genel Seksonra bir

açıklamalarından

noktayı

belirtmek istiyorum.
Avukatlık

sına ilişkin

Kanununun

yönetmeliği, Avukatlık

yönetmeliktir. Ve hem Barolar

Kanununun uygulama-

birliğini,

hem

baroları bağ

layan bir yönetmeliktir. Yönetmelik hükmünü aynen okuyorum:
"Yönetim Kurulu

toplantı

tutanaklariyle

hesap ve Denetçi raporunun ve bütçenin yeterli
ğan toplantı çağrısının yapılmasiyle

lemesine

sunulması

gereklid.ir.

11

çalışma
sayıda

birlikte baroda

raporu, kesin

örneklerinin olaavukatların

Toplant'ı tutanakları açık

ince-

olarak belir-

lenmiştir,

Ba~olar

bununla yükümlüdür. Bir

mine

girildiği

dığı

üyelerin incelemesine

tim Kurulu,

zaman, Yönetim Kurulu

baroların

Türkiye Barolar

başka

deyimle Genel Kurul döne-

toplantılarının

sunulacaktır.

ne olup, ne olma-

Türkiye Barolar

Birliği

üzerinde bulunan bu yükümlülükten masun

Birliği

Yönetim Kurulunun da

Yöne-

değildir.

toplantı tutanaklarının:

Birlik Genel Kurulu üyelerince incelenmesi gereklidir. Bunun için

ayrı-

..... 29ca bir neden göstermenin gerekli
göstermenı

gerekirse, hemen

İzmir

şunu

vurmalarına karşı

bir neden

eğer

arzedeyim:
Birliği

Barosu Türkiye Barolar

başvurmalarda bulunmuştur.

ama

olduğunu sanmıyoru~.,

Türkiye Barolar

Yönetim Kuruluna

.birliği

çeşitli
baş-

Yönetim Kurulu bu

kabul ya da ret; ret ise hangi gerekçeyle ret, bunu
hissetmemiştir.

bildirmek lüzumunu dahi
delegeleri olarak bu

başvurmalarımıza

İzmir

Barosu olarak biz,

ne gibi kararlar

1zr:ıir

verildiğini

öğren-

rnek istiyoruz.
Saygılarımla.
BAŞKAN-

CAlkışlar)

Buyurun.

GEJ\TEL SEKRETER RAHM! ll:1AGATta da
duğunu

arzettiği

Sayın

baş

delegeler, Yönetim Kurulu,

gibi, Yüksek Kurulunuza herzaDan hesap vermeye amade ol-

ilke olarak

benimsemiş bulunduğunu

ifade

."'(

etmiştim.

Bütün mesele

'

bu defterleri, gayet tabii her arkadaşımız arzu ettiği zaman tetkik eder,
sayın Cengiz İlhan arkadaşımız da bu arzusunu dile getirdiği zaman, bunu

istek olarak da belirtir, biz kendisine buradan
defteri getiririz. Konu

şu

tatnin olmazsa

sunarız,

idi Yönetim Kurulunun:

Genel Kurulca Yönetim Kurulunun karar defterleri incelenecek mi?
Yani bir kurul mu kurulacak, defterlerdeki

kararları

r:ıi

tek tek

geçirecek? Böyle bir yetki ve sorumluluk bahis konusu olmamak

gözden

lazım

geliJ

Ama istek varsa, bir karar hakkl.nda bilgi isteniyorsa gayet tabii getiririz karar defterini, hangi hususta ne
kararı

okliruz, sizleri

aydınlatırız,

kararı

bilginize

larsa bunu da takdim ederiz. Binaenaleyh, biz
rini burada tetkikinize amade

tutacağız.

ta ne istiyorsa belirtir, ona ait
hakkında

kararı

için bilgi istiyorlarsa,
sunarız.

Görmek istiyor-

kararları,

!steyen

karar defterle-

arkadaşır:ıız

bilgilerinize

sunarız.

bir tereddüt olursa, defteri de aynen incelenenize

Binaenaleyh, bizim Yönetim Kurulu olarak
CENG!Z

İLIIAN

{!zmir)- !ncelemeye

görüşümüz
açık

hangi husus

budur.

tutulur ..•

Karar

sunarız.
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GENEL SEKRETER RAHM! .NlAGAT

tutuluru; o zaman Genel Kurulun bu hususta karar
Biz, incelemeye
açıp

açık

inceleyecek

tutulurdan, defteri

şeklinde anlamıyoruz.

inceleı::ıeye açık

Efendim,

ittihazını

dışarıya koyacağız

Zaten

yönetmeliğin

istiyoruz.
da herkes

54 ncü madde-

si (sayın Cengiz İlhan'ın okuduğu) barolara ait olan hükümdür ve kanuni.
olarak 84 ncü maddeye
nız

atıf

yapar;

eğeryönetmeliğin

o maddesine bakarsa-

göreceksiniz. Orada da bu hususta kanuni bir dayanak yok; Barolar

Birliği

Genel Kurulu için. Yüksek Kurulunuzun

meseleye

kararı

aydınlık

verecektir.
ederin.

Teşekkür
BAŞKAN-

açıklauasını

ve

Muhterem
Yönı;;tin

önerge üzerinde önerge sahibinin

arkadaşlar,

Kurulu

adına yapılım açıklatıcıyı

dinlediniz.

M.RAÇ!T ABASIYANIK (Sakarya)- önerge aleyhinde söz
BAŞKAN-

Buyurun

M.RAŞ!T

ABASIYANIK (Sgkarya)-

istiyoruı:ı.

efenditı.

Sayın Başkan,

sayın

delege arka-

daşlarıı:ı;

Setyın

Cengiz

İlhan

Yönetim Kurulu

ineelennesi iÇin Genel Kuruldan bir karar

kara:ı:-

alıunasını

çe olarak

İztıir

olduğunu,

ancak bu müracaatlara herhangi bir

diğini

şekil~e

nüraeaatları

bir cevap verilme-

belirttiler.
Raporu ve J:önetim Kurulu Faaliyet Eaporu tarafımıza
f3eşinci

edildi. Bu raporun

özet olarak

sunulmuştur.

şayet

bu istek

vaplandır:ı:;ıamışsaı

Bölümünde 'Y:önetim Kurulu

toplantıları

Bir baronun Birlik Yönetim Kuruluna herhangi

bulunması

bir konuda istekte
rulu

istedi ve de gerek-

Barosunun Birlik Yönetim Kuruluna birçok

Başkanl!.k
tebliğ

tutanaklarının

defteri

hakkında

bu rapor

gayet

~oğal

bir karar

hakkındaki

bir yoldur. Birlik Yönetin Ku-

vero.euiş

genel

ve de bu

görtişmede

isteği

bu konu

eğer

eleştiri

•------------------------lebilir, sebepleri sorulabilir.

·..• ,,,,·\.·
-~'

naklarının

nerede ve ne

şekilde

A:ı:;ıa

bir Yönetif1 Kurulu

inceleneceği;ancak

bir

ce-

toplantı

tuta-

koı::ıisyon çalışna-

- 31 sı yapılabilir,
tutanakların

şimdiye

gun

açık şekilde

burada

Bu

şekilde

ineeleneceği

herkesin incelemesine

de.Avukatlık

kadarki geleneklere. ve

bulı:ıuyoruz.

şekilde

mali hesap raporunun incelenmesi gibi• Aksi halde bütü
bırakılınasını

Kanununun auir

tutanaklarının

Yönetin Kurulu

dahi söz konusudur. Bu

hükı:ıüne

b

uy-

nerede ve ne

bakımdan eğer baroların

mü

racaatları hakkında bir karar verilmemişse, bu genel körüşmede eleştir
yapılabilir

konusu

ve bu konuda da Yönetü.1 Kurulu gereken

Biz Yönetin Kurulu karar
çık tutulmasına

taraftar

tutanaklarının
değiliz,

cevabı

verir

burada herkesin incelemesine a

önergenin aleyhindeyiz. Reddini arz

ve teklif ederim.
Saygılarımla.

o halde, Yönetim Kurulu defterleri buraya getiri

BAŞKAN- Şimdi

Başkanlığa

tevdi edeceklerini ve isteyen

yebileceklerini söylüyorlar.
O hnlde nesele
mahal

arkadaşlarımızın

burada incel

(Alkışlar)

kalmadı,

bu konuda herhangi bir karar

ittihazır

kalmamıştır.
ABDÜLKADİR

ERYURT (Erzururn)-

mek önergenin knbulü
nü reye

koyacaksınız;

der.ıektir.

ama

Sayın Başkan,

1Defterler gelecek

Siz önergenin kabulünü veya ademi kabu 1

Yönetüı

Kurulu getirir, isteyen

arkadaş

tet

ki k eder o ayrı, yaptığınız r:mar.ıe le ayrı. Evvela önergenin re ye konna
lazımdır.

kabul

Reddedilirse önerge

edilmiş

olur. Bunu

CENGİZ İLBAN

BAŞKAN-

önerge

!LHAN

reddedilmiş

1

bir defa ...

(Erzururı)-

(İzmir)-

'

olur, kabul edilirse önerge

(!zmir)- Önergemi geri

ABDÜLKADiR ERYURT
CENGİZ

yapın

aldım.

Tao.am, o

zmıen

nesele

yok~

Önergeyi geri

aldığını arzedeceğin.

Buyurun.

CENGİZ İLHAN

(!zmir)--

Snyın Başkan,

sayın

Sayın Başknn

önergeni

okuduğu zarıan

dikkat buyurdunuzsa bu b

değildi,

c

Başkanlık Divanından

delegeler;

bir talepti. Zira, yönetmelik hi
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bu defterlerin

göre~

ayrıca

müzakere

vanından

gerekiyordu. Bunun üzerinde

açık bulunduruloası

açılır mı,

açılmaz mı,

bu hahse

değer.

bir talepte bulundum; Yönetim Kuruluna emir

buyurunu~,

leri Yönetmelik hükümlerine göre üyelerin incelemesine
dedin.
se

Başkanlık

Diva,nı

ve

bu yükür.1

baroların

nen, bu hülmü yerine getirmek istemedi önce. Fakat
uyarınca

defterleri üyelerin incelemesine

defter-

bulundursun,

altında olmasına rağ

şimdi,

Yönetı::ı.elik

açık bulundurduklarını

vazgeçı::ı.iş

yan ettiklerine göre, ben talebimden
hasıl olmuştur.

açık

Di-

Yönetin Kuruluna sordu. Yönetim Kurulu her neden-

yönetneliğin açık hükı::ıüne

mü

Başkanlık

Ben

hük-

be-

bulunuyorum. Zira, maksat

(Alkışlar)

BAŞKAN- Teşekkür

ederim

sayın

İlhan'a.

Cengiz

Efendin, bir önerge var, okuyoruo (

topluca

Türkiye Barolar

Birliği

Yüce Atatürk'ün

ı::ı.anevi

Anı tkabir

Başkanlığına

Genel Kurulu
huzurunda

.

saygı duruşunda

bulunnak üzere

toplantıya

ara verilme.si-

'e gidilmesini ve bu nedenle

ni arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.

Zeki

Şerenet

Antalya
Ziya Bilge

Erdoğan

Adana

Ankara

Selahattin

Aydın

K.Maraş

Hilmi Becerik

İhsan

Aydın

Samsun

Bigat

Rahni

Mağat

Konya
Enver Arslanalp

Kar:ıil Akınc&

Fehui Özçelik

İlhan

Ankara

Ankara

Ankara

M.S.Yüksel

Turhan

Kütahya

Uşak

Afyon

İr:ıre

Turgut Bulut

Burhan Karaçelik

Bursa

Zonguldak

BAÇKAN- Zaman itibariyle bu
hissediyoruz

Kavaklılar

!zı::ı.ir

Ankara

Zeki Özker,

durmıunda

Mehmet

Saraçlar

İsmet Çalık

Solmaz Giray

Uşak

Ankara

isteğin gereğini

Di~ Başkanlığınca.

Kutay

yerine getirnek

- 32/l·Ancak, kendilerine plaket vermek istenilen
ı;ıeslektaşlarınızdan

aanız

bir

üst~dıı:.ıız

sayın üstatlarımızdan,

teşrif' etnişler.

dahn

Müsaade buyurur-

kendilerine do plaketini verelio, ondan sonra topluca Büyük Ata'yı
Öğleden

ziyaret edelio.
baren devam

oturuı:.ıa bıraktığıuız

sonra 14.30 da

noktadan iti-

edeceğiz.

YÖNET!M KlJRULU BAÇKANI FARUK EREM- Efendin, müsaadenizle
mız

Tahir

Merıduh Öğet

(T~;hir

r,ienduh

beyefendiyi rica ediyorun.;
Öğet'

e Yönetin Kurulu

üstadı

(Alkışlar)

Bat;ıkanı

Faruk Eren

tarafından

plaketi verildi)
TAH1R N~illDUH ÖGET(!stanbul)- Muhteren başkanın, sayın neslektaşların;

hahatsızlığırı

ve fazla

heyecanıi'l

sebebiyle huzurunuzda

hayatının

rıeselelerini uzun uzadıya bahsetrıekten kendini alıkoyuyorurı, sabırlarınızı

suistinal etneyeyim.
Yalnız,
dukları

bu

kadirşinas

·\boylu hayat ve
le

r.ıuhteren Birliğinizin

ayrılırın

harekete sonsuz

bizin eski avukatlara
şükranlarımı

nesleğinizde dairıa başarılar

efendim.

diler,

gösterrıiş

ol-

arzeder, hepinize uzun
huzurlarınızdan

hürmet-

(Alkışlar)

BAŞKAN- Arkadaşlar,

denin

öğleden

sonra 14.30 da

toplanalın

de-

din, ana öğle yeneğini burada yeue imkanı olduğundan fazla bir zarıana
ihtiyaç kalmayacak. Bu sebeple l4.00'te

toplantıya

devam

edebileceğinizi

bilginize sunuyoruz.
Saat l4.00'te tekrar toplanmak üzere oturunu

KAPANWill SAAT!: 11,50

kapatıyorura.
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İKİNCİ
Açılma

BAŞKAN-

itibarla

Muhterem

toplantıyı

görüşme nisabınız r::ıevcuttur.

ncı

taktb:ı

Divan

Başkanlığına

Rapor

hakkında

görüşme

ve

maddesinde

tehir

açılnasını,

Gözübüyük

kouusundo,

15

bir bütündür.

dakikayı

li yönden.

Ali Dinç

konuşnak

isteyen varsa ofUara söz

Di vanının müsaade ederseniz

Bunların okunması

v~

görüşünü sunayın.

Denetleme

da zaten en fazla lO

Kurulları
dakikayı,

geçneyecektir. Birisi faaliyet, birisi onun nuhasebesi; naBunların

birlikte

okunnası

nası görüşnelerin yararı bakır:ıından

Bu itibarla,
arkadaşını

okuyorur::ı:

hesap raporunun daha sonra

Yönetim Kurulu raporu ile hesap, bilanço
raporları

önünde

Kayseri

Bendeniz, bu konuda
Başkanlık

iŞindi,

arz ve teklif ederiz.

Kayseri

verL1eden önce,

ka1Lııştık.

yapılması

görüşüinesini

Örıelr

BAŞKAIT-

Bu

açıyorur::ı.

bir önerge var; J..c1addede.

konuşulr:ıasırn

Saati:l4.00

arkadaşlar,

Sabahleyin gündemin 6

' okunup

OTURUM

konuşı:;ıaya

ve öncelikle bilgilerinize

de-ha uygun

eğer dŞşüncelerinde

davet

ediyorur::ı;

ısrar

açıklama

sunuı

olacağı kanısındayır.ı.

ediyorlarsa öneri sahibi
yapmak isterlerse. Yoksa

lehinde ve aleyhinde söz alL.ıak gerekecekf'
ÖMER GöZüBUYÜK (Kayseri)- Takdiri Divana
BA.ŞKAN-

Takdiri Divana

bırakıyorlar,

bırakıyoruz.

teŞekkür

ederim. O halde,

biz düşüncemizi arzetmiştik. MUsaadenizle bu düşfince istikanctinde uygulana

yapalım.

O halde,

sayın

YönetirJ. Kurul unu,

hesapıatı ~

bilanç.oyu, mukayese
Türlliya Barolar Birliği
Ki!iüuh~nesl

- 34 tablosunu

için

okur;:ı.ak

çağırıyormı.

( Yönetin Kurulu

Say:c:ı.an

Üye Mehnot

Kavaklılar tarafından,.

Bi-

lanço, gelir gider ve giderlerin bütçe ile nukayese tabloları

okundu)

BAi,)KAN;;üıdi

1

ederiz,

TGşekkür

Donetlem: Kurulu raporunu okunak üzere ilgili

arkadaşı

ri-

ca ediyorun.
(

Denetler:ıe

Başkarıı İsnail

Kurulu

Özersin

tarafından,

Denetler;:ı.e

Kurulu raporu okundu)
arkadaşların,. sayın

BA9KAN- Muhteren

Cengiz

arzu ettikleri Yönetin Kurulu karar defterleri
r.ıaktadır.

İncelonek

isteyen

arkadaşlarır.ıız

İlhan arkadaşEnzın

gelniştir,

kisnen

Divanda bulun-

boş.:tlan basın nasasın-

de. inceleyebilirler,- bilgilerinize sunuyorun.
ı.

gündenin 6

Şir:ıdi,

ren Gerrol Kurula
ğız. Konuşı;:ı.ak
ruıJ

Yönetiı:;ı

ncı r.ıaddesine

Kurulu bilgiyi

arkadaşların

isteyen

olan

ilişkin

bulunuyor.

summş

isinlerini

hus~slarda

nuhte-

Görüşı:ıe

yazdırnalarını

açaca-.

rica ediyo-

..•
(Rapor üzerinde söz alan Genel Kurul üyeleri isinlerini bildirdiler)
bALİH S!PAiiİER
BAŞKAN-

(Sakarya)- Usul

hakkında

söz istiyorum.

Buyurunuz efendim.

SALİH SİPAHİER

(Sakarya)-

Sayın Başkanlık Divanını

ve

~elegele

ri saygı ile selamlarım.
Kuruluşundan
ğan

ve

olağanüstü

lerinden ötürü

bu yana izlemek fırsat ve imkenını bulduğumuz ola-

genel kurul

toplantılarında

yapılan eleştirilerde bazı

Yönetim Kurulunun faaliyet-

talihsizlikler oluyor.

~u

ba-

kımdan:

İlk sırayı
nuşuyorlar,

alan

adet fazla

konuşmacılar imkanların
olduğu

için sonlara

doğru

asamisi nispetinde kozaman

kısıtlamasını

ön
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açılıyor

rara

doğru arkadaşlar

şer

bağlanıyor;

saat

yarım

konuşan yanında

dakika ile iktifa etmek zorunda
Bendenizin

istirhaını,

nuşınalar başlamadan sayın

eğer

sonuna

ve bir kabe-

kalıyorlar.

bu yolda bir karar

alınacaka.a

kAıı

daha

kararı alınmasını

Genel Kurulca bir prensip

öneriyorum efendim.
Saygılarımla.

(Alkışlar)

BAÇ)KAn- Efendim, bu konuda
mı?

..

ni

arkadaşımız

Konuşınaların başlangıçtan

SAL!H

var

itibaren zaman yönünden tahdit edilmesi-

SİPAHİER (Sakarya)~

belirlendi.

sınirlandırılması

arkadaşlarımız

isteyen

talep ettiler, ama bu tahdidi

BAŞKAN- Şimdi

dakika olarak

konuşmak

şekillendirmediler.

15 dakika olarak öneriyorum.
Başlangıçtan

i tibaren

konuşmaların

15

yolunda bir öneri var.

~imdi

bu önerinin leh ve aleyhinde söz isteyen var

MERİH

SEZEN (!stanbul)- Ben aleyhinde

konuşmak

mı?

..

istiyorum.

BA9KAN- Buyurun.
MER!h SEZEN (!stanbul)sayın

kıymetli meslektaşlarım,

misafirler;
Arkadaşlar,

toplantıları
olayı

Sayın Başkanıar,

hepimizin

bundan önce

karşı karşıya

ile

yılda

delegeleri

ik~

bildiği

günü

birliği

gibi, Barolar

kapsıyordu.

!şte

bu söz

söz

kongre

ve bunun içindir ki, Genel Kurul

yapılmıştır.

almış

olan

Çok rica
nuşulmasını

(Alkışlar)

Hafızam

arkadaşlarım

kapanırken

barolarının

bir defa kendi dertlerini ve hukuk dertlerini dile ge-

çıkartılmış

olarak

kısıtlanması

gelinmemesi için avukatlar, Türkiye

tirmek için lO dakika ile, 15 dakika ile 20 dakika ile
üç güne

Genel Kurul

süre dahi

beni

aldatmıyorsa,

kısıtlanmamak

toplantıları

bundan önceki

sözlerini sonuna kadar

kullanmışlar

için

üç gün

yıllarda

ve hatta

kalm;ı..ştı.

edeceğim arkadaşlardan,

biz kendimiz daha

könuşmayı,fikrin rahatlıkla

konuşmaya başlamadan kısıtlamayalım.

ko-
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konuşmak

Efendim, lehinde

mı?

isteyen var

.. BuyururL

CEivlAL.STTİN GÜÇDEMİR (Gaziantep)- Muhtereı:ri arkadaşlarım, ben kısıtlama yapılacaksa peşinen

bu

yapılsın,

yapılmayacaksa peşinen

kil kabul edilsin; bu husus üzerinde bilhassa dikkatleri

~ekmek

bu

şe

istiyo-

rum.
Herşeyin konuşulması,

reken bir

vasattayız.

bütün mesleki meselelerin

ge-

konuşulması

Çok uzaklardan geldj_k, timi tler1e geldik. Ben

r;ıe

sela büyük bir kaza geçirdim gelirken. Belki şimdi size hitap edemezdim, bunun yerine siz arkarndan bir fatiha okuyabilirdiniz, Bu
geldikten sonra, 21 nci veya 30 ncu olarak

söz'aldığım

şartlarla

takdirde 5 veya

lO dakika ile sınırlanması beni büyük manada yaralıyor ve üzüyor. Bu
itibarla
mızın

sınırlanacaksa peşinen sınırlansın.

sebeplerinden birisi de budur. Merih beyin

yorum. Ancak, dikkatler

dağılıyor,

sabırlar

•

yorsunuz fiilen kendi haliyle adeta
bir. ilgisizlik, bir usanç
olmasın,
sabırla

ama

sınırsız

da

olmasın.

usanmadan takip edelim.

Eğer

ile, zaten belki

çoğuda

sınırlandırılsın.

20

dakikayı

hatırlatmasına

katılı-

Bu nedenle,

oluyC?r. Bu nedenle, 15

bakı-

daki~za

da

olacaksa sonuna kadar

sınırsız

çıkacaksa

çıkartışı-

önleyen bir dikkatsizlik,

Sınırlandır:ı.lm.ak

gibi bir hal ortaya

günü üç güne

azalıyor.

konuşmayı

havası hasıl

sınırlandırılmak

ile

İki

fiilen veya karar ile

hiç olmazsa 20 dakika

bulmaz ya, hiç olmazsa 20 dakika

Yeni bir öneri gibi arzediyorum bunu da. Hetice·-

de hakikatan milhim oluyor. !ki gün sonraki

sabr:ı.nızın

derecesini

düşü··

nerek bir karar ltitfedin.
Saygılar

arzederim.

BAŞKAF- Şimdi

muhterem
rın

meslektaşım başlangıçta

15 dakika olarak

~imdi,

yorlar.

bu yeni bir öneri

baştan

diğer meslektaşımız

ştıklinde

tecelli etti. Çünkü,

öneriler;_ni tanzim ederek,

itibaren
20 dakika

sınıı-landırılmasını

olar~k

konuşmala--

önermişlordı.

sınırlandırılmasını is~i-
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tan itibaren

Ondan sonra,

nayım.

kika

sınırlandırılıp

mı

?ylamayı.

konuşmaların başlangıç

sınırlandırılmayacağı

sınırıandırılına

yolunda reyinize su-

kabul edilirse, 15 dakika

ikinci bir oylamaya gidelim. Bunun uygun

şeklinde

mı,

20 da-

olacağı kanı-

sındayım.

Bu itibarla mub.terem arkadcşları_mın önerisini bu şekilde takdim
ed,iyorum.
bulan

arkadaşlar

lütfen

işaret

birinci

konuşmaların

dırılınasını

isteyen

işaret

ğindeyiz)

itibaren

lütfen

buyursunlar ••. (Divan blarak biz

isteyen

değil-

sınırlan-

buyursunlar ...

işaret

Konuş-

arkadaşlar

sınır+andırılmaması

Başkan tarafı

konuşmalar sınırlandırılmayacaktır.

Şimdi

sesleri)

müddet bahis konusu

sın~rlandırılmamasını

52, 52 olarak tecelli etti.

bu itibarla

("Anlaşılmad:t"

itibaren zaman itibariyle

konuşmadan

arkadaşlarımız

maların başlangıçtan

lütfen.

Konuşmaların,

uygun

sinırlandırılmasını

buyursunlar •.•

Hayhay, tekrar edeyim.
dir,

itibaren

KonuşınGların başlangıçtan

iste-

geleceğinden,

galip

(Alkışlar)

rapor üzerindeki müzakerelere geçiyoruz.

Sayın

Ali

Dinç'~

davet ediyorum.
ALİ

Başkan,

D!NÇ (Kayseri)- Pek muhterem

konuk ve delege

ark~

daşlarım;

Mensubu bulunmakla gurur
ve Türkiye Barolar
kendilerine gerek
deniyetinin

duyduğum

Türk

Avukatları barolarının

Birliğinin bağımsızlığı gereğine inanmış,
kişi,

geliştirdiği

gerekse

kuruluş

demokratik

olarak

düşen

cuınhuriyetle

bu konuda

görevleri

Batı

Me-

idare edilen ülkemizin
'

yargı

1976

ve yürütme
yılı olağan

ni, bu topluma

organlarında

Dokuzuncu Genel Kurul

katılmak

meslektaşlarımızı

Kurullarının

Toplantısının

lütfunda bulunan

kıymetli

birliğinin

Yüce Divan Heyeti-

konuklarımızia

cümle

hürmet ve muhabbetle selamlarım. (Alkışlar)

Tarkiye Barolar
lin

özel yeri olan Türkiye Barolar

bir

Birliği Başkanı,

yıllık

faaliyet

Yönetim, Denetleme ve Disip-

raporları

içinde mündemiç (Siyasi

- 38 sosyal, ekonomik, sosyal ekonomi ve sosyal adalet doktrinlerini kapsam
ve

şumulüne

heyacanı

alan)konular üzerinde sizlere hitabetmek zevk ve

içinde muhterem heyetinizin
Yuke,rıda arzetti~im

huzurlarına

ilmi ve akademik konular üzerinde·

isteyen delege

arke.daşlarımın yapıçı

nyrılan

da

zamanı

çıkmış bulunmaktayım.

ve

tenkit ve temQnnilerine

uyarıcı

itibare alarak fazla zaman

nazarı

konuşmak

kaybına

meydan ver-

memek ümidiyle ben sadece, önsöz olarak aziz milletimizin siyasi ve askeri tarihine ve

Başkanlık

Zaferleri ve mazisi
beraber medeniyet

de~inınekle

Raporuna

tarihiyle

insanlık

nurlarını taşıyan

iktifa

edece~iın.

her an zaferle

başlayan,

Silahlı

kahraman Türk

Kuvvetleri,

i

Anewatanın

bölünmez bir

parçası

senelerce reva görülen zulüm ve
Makarios'un

papazı
nınan

Kıbrıs

olan Yavru V2tan
işkenceyi,

Türk Toplumuna

hak ve hürriyetlerini

eski

Türk Toplumuna

Xıbrıs

ça~ların karanlık

Devletlerarası

Kıbrıs Adasını

ta-

anlaşmalarla

çi~neyerek Kıbrıs'da yaşayan

toptan katletmek, Enosis'i tahakkuk ve

ruhlu

soydaşlarımıza

Yunanistan'a il-

hak etmek gaflet ve delalet içinde bulunen bu ınünafık pnpazın kötü emellerine son veren Kahraman
milletimizin

haklarını

ve

bilahlı Kuvvetlerimi~in
şerefini

bütün

mensuplarını,

savunan, hakka ve hukuka dayanan

Kıb-

1

rıs Barış Harekatı,

Türkiye ve Dünya Kamuoyunda

lu sayfalar ekleyen ve
leriınizi

Barış Harekatı

rahmet.le, gazileri

şükranlnrımızı sunmayı

saygıyla

şanlı ta~ihimize şeref

sırasında vermiş

anar,

Birli~in

olı:lu~:ı.ınıuz

do

şehit

naçiz bir üyesi

olcıxe

bir borç addederirn.

Türkiye Japonya gibi, asya orijinli olan bu millet tarihinde imparatorluklar

kurmuş,

kıtalar yönetmiştir.

Te:,rihin hiçQ.ir devrinde yabnncl.
de

e bediyen

boyunduru~una girmeniş,

girı~1eyecektir.:
1

Türk Irkının bnnisi, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Yüce Önder
Atatürk'ün büyük nutkunda (Benim naçiz vücudum elbet birgün toprak olacaktır,

fnkr.t Türkiye Cumhuriyeti ilelebet

yaşnyacaktır' ını

ölür;1ünden

- 39 önce milletine ve Türk

Gençli~ğne

beyan ve ifadesinden ilham alan, yüCuriıhuriyetin

rekten Türküm, Atatürkçüyüm diyen hiç kimse,
ne

vicdanına,

ne de kendisine

olmayı

katili

sı~dıramaz. (Alkışlar)
ı

Kürre-i
netiminde

ar~

üzerinde
bir

e~emenli~in

hak ve hürriyetlerinin
ilk defa
günkü

şahsa,

doğru

devletlerin en iyi ve

küçük veya büyük devletlerin yö-

yeralmış

idare

sınıf

veya zümreye verilemeyecegini,

şeklinin cuıİı.lıuriyet oldu~u~

Beşer Hakları

Beyo:nnamesiyle Cihan Devletlerine

bu hak ve hürriyetlerin

duyurmasında

Fransa'nın İdare

insan

bayraktarlığını

yapan bu-

Merkezi olan Paris ve Viyana'da vazifeli bulunan
kalıpece kurşunlanerak

Büyükelçilerinizin arkadan

ö:;Ldürülmesi,

suçluların

yakalanmasını sağlayacak bütün medeni ara~ ve gereÇıerltı.mücehhez emniyeti
ı

kuvvetlerinin bu müessif olay üzerinden aylar
bulup adalete teslim

edemeyişlerinin

bu

geçtiği

devl~tlerce

halde failierini

kabul ettikleri

Beşer

J

Hakları

Beyannnmesiyle kabili telif

nedenlerin üzerinde de
Bu itibsrla,

düşünmemiz

olmadığı

,gibit

ayrıca

dini ve

poliıftik

gerekmektedir.

devletlerarası

.hukuki münasebetlere.

saygılı

olmayan

devletler insan hak ve.hürriyetlerinden bahsedemezler.
Medeniyet teknik terakkide değil, ahink·Ve ruhta aramak lazımdır.
!nsan

kasabı bedbahtlığında

tiğim

ülkelerde yuvalanan
Türk Hükümetinin

bulunan, ahlak ve ruhtan yoksun

anarşiatıere

yabancı

devletleraras:ı.

hukukun ana

devletler nezdinde bulunan siyasi tem-

Dünyanın

letlerinin
gücünü

neresinde

anlaynbileceği

altında

bulundur"'-

kuralıdır• Elçile:t:'iı:JJ.;i kurşunlayan

şistler suçlarının cezasız kalacagını·zannediyo!'laı'tıa

yorlar.

zikret-

sesleniYoorum.

silcilerinin raal ve can emniyetini korumak ve muhaf'aza
w8.k

adını

bunda da

eaklanırlarsa saklansınlar,

bir dille

konuşan Mehmet.ç.iği

anar-

aldanı

bütündünya devve Türkün

Yargı

karşısında bulacaktır,

Dış politiknda demokratik cumhlll'iyetle yönetilen, içişlerinde

büyük fnaliyetler gösteren yurtsever siyasi

partilet'ir:ıizin birleşmesinder
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kelbinin

altında

açıklar;ıak

salüı

volkanlar

BAŞKAJifYEKİLİ-

rica

edını

Yumuşak,

isterim:

mütevazi,

arkadaşlar.

süngü partisidir

Ali Dinç bey, lütfen rapor üzerinde

konuşr:ıanızı

ediyorm:ı.

ALİ DİNÇ(Devamla)-

Tamam efendim.

Böylece önsöz olarak askeri ve milli tarihiı:ıize değindikten sonra, şimdi de Başkanlık raporuna kısaca değinmek isti;zoru.m.
Avukatlık Yo.so.sı gereğince,
yıllık

faaliyet

raporlarından ayrı

Barole.r

Birliği

Yönetim Kurulunun
Başkanlık

Genel Kurulu.muza getirilen

rcı.poru tümü itibariyle ı:h~sleki ve ilı::ıi çalışmalai-ını bir kenara iterek,
şahsi işlerinden ayırdığı zaucm içinde hazırlanan B::ışkanlık Rtporunda:

Mer'i Anayasanın yargıya ilişkin hükümleri, baroların ve Barolar

.birliğinin

kendi kendisini yönetmesi, hükünete

yürütı:ıenil;l

anlamına gelen yasal kısıtlamaları kaldıran bir tasarının
Yesar:ıa

lVleclislerine tevdi

edildiği,

onları

idarenin vesayetinden kurtaracak yasa

ve sayeti

1975

yılında

baroların bağımsı:üığını sağlayacak,
değişikli~inin yapılı:ıası,,

Anayasa lvlahkeı:wsine dava açma hakkının Türkiye barolar birliğine tanın
:mo.sı,

yargı bölüı::ıünde

ninBirliğe

Anayasaya

tanınması,

Anayasa

riyeleri, "Yasama, yürütno,
mütalaa edilnesi,
.rı

hukukun

bunların

üstünlüğü

lışıldığını ı;ıüşahade
Kurulunıuza
Anayasanızın

aykırılık dc:wası
değişikliği

.yargı"

bir

çerçevesi

ve kuvvetler

organlarının

şahıs

iç~nde

açılabiln;esi

ayr:ı..lığı

ayrı

birbirindon

toplanmaması

üzerinde

yetkisi-

objektif bir metodla

ve

nazaolarak

sakıncnla-

izahıno

ça-

etr:ıiş bulunmaktayım•

sunulan

kuvvetler

Başkanl~k

ay~ılığı

Raporunun

nazariyesine

milırakını teşkil

geniş

çapta yer

eden

verilmiş

tir. Bunu da huzurunuzda arzetne k isteriLı.
Gerçek hürriyet Lıeşalesinin ilk defa yakıld:ı.ğı büyük F'ransn İlı
tilalinin en ateşli liderlerinden Senjökonvonsiyon şöyle diyor:
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için

iktidarı

bÖlrJeliyiz.

Montesque 1 nun kalerelinde, kuvvetlerin

ayrılığı

adını

"Hürriyet saltanat
rı

i-ktidar bölme fornülü
kesi

nodern

oluuş,

anlayışı

yönetimi

batı

leri zodeleneyecek
refahı

anayasalarının

altına

Kıbrıs

tükenmez enerji ve zekasiyle
Barış Harekatının

yılı

içinde

~ilgisi,

liği

Yönetin Kurulu
Tenele

.Türk

yıl

birinci

"Kıbrıs Lefkoşe

"Coğrafi

ve nihayet

bu orte.nda gerek

deni dünyaya, kuvvetli hukuk ve dil

rak

olan tenel hak ve hürriyet-

alıhrnş

saptanr:u:ısı

sağlcyr,cak

lu olarak idrnkini

Kıbrıs

hepsinde vnz;geçiluez bir devlet

nilletiı:üz;in

Cunhuriyetiı:üzin geleceği yıllara

ve

alacak olan bu

nlmıştır.

teminat

şekilde

Sonrala-

içinde hürriyetçi detwkre"silerin temel il-

olDTck yer

Anayc_~snnızca

ekonomik

zaı•wn

rı

rıut

dahn güçlü ve

kar:ıuoyuna

ve gerekse me-

hazırcevaplılığı,

Varlığının

sosyal,

ve Türk

dönünü to.rihi olan

19

bitmez

haklarının
Te1ıouz

1975

Çehri Türk kesinindo" 'l:ürkiye Barolar bir-

toplantısında,
Dayalı Kıbrıs

bu

harekatın doğal

bir netices.i ola-

Türk Federe Devletinin

Iv'ieşruluğu"

Eno-

sisçi Ruı:ıl2.ra ve Dünya Hukukçular~na duyuru konferansı çok önerıli olnuş..:.
tur.
Onu Türkiye Barole.r Birliği Bo.şkanı olarak selaı:üamaktan autluluk

duynaktayın.

Burada sözlerine nihayet verirken, bünyesinde
ihtisas sahibi Türk
ekonoı:ük,

hukukçularını

kararlar

sağlıklar dileğiyle

Teşekkür

siyasi, sosyal,

GüiJ.üşhane

al~nnasını

diler,

cüınlenize ~üneş

ışığı

snygıla.r sunarın.

ed8ria arkadaşlar. (Alkışlar)

BA,ŞKAHVEK!L:t- Sayın

istodi~ini

birli~iı:ıizin

ve

sosyal ad2-let ve soGyal ekonorüsinde vatan ve nilletiuizin _ge-

leceğine ı:ıatuf sıhhatli

ke,dar bol

toplayan

kıynetli.ilin

Delegesi

bir öneriyle

Ali Dinç 'e
sayın

teşekkür

ederiz.

Iillurat Öztekin usul

bildiruiştir.

Buyurun

hakkında görüşmek

efendiı:ı.
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MURAT

ÖZTEKİN (Günüşhane)- Sayın

GündeLlin 6

Genel Kurul;

ben a;;men

ncı r.:ıaddesinde,

okuyacağıı:ı:

"

Başk2cnlık

raporu ile Birlik Yönetim Kurulunun 1975 yılı çalışna raporu, (Bilnntablolarının)

ço, gelir gider ve giderlerin bütçe ile nukayese
notlene Kurulu rcporunun
Şu

bu

cının

bizden önce

rıadde

dan sonraki

okunnası

konuşan

lif etnek isteriu,

görüşüluesi."

denuektedir.

sayın konuşnacının,ilk

ile ilgili hiçbir

konuşunlar

ve

konuşması

söz konusu

sözü alc:m

açıklandırılsın,

konusu

ne üzerinde

görüşüyoruz?

Bu

Yönetir.:ı

üzerinde ni

görüşüyoruz,

yoksa genel bir

görü~ne

mi

şunu

Buntek-

izah edilsin. Biz

hesap~arı,

Kurulunun

konu},?u;::.~

ol:manıştır.

da öyle alacaksa, ben Yüce Heyetinize

görüşr:ıenin

ve De-

çalışnaları

açmış

0ulunuyoruz?

Öncelikle bu hususun belirlonuesini Yüce Heyetinizden saygı ile rica ediyorun. Aksi halde biz burada herhalde
dinleneye devan

edeceğiz gi1,;ıi

Saygılarıula

AL:t

DİNÇ

Değerli

Vatan, IVliJ.let, Sakarya" nutku

geliyor bana.

efendiu.

(Kayseri)-

BAŞKA~EK1L1-

11

Sataşma dolayısiyle

söz istiyorun.

Müsaade buyurun efendin.

arkadaşların,

sayın

Ali Dinç

arkadaşımız konuşurken

biz Divan olarak kendilerinden raporlar üzerinde.
Gerçekten gündGu
rüşme

r:ıaddesi raporların okunoası

açılnasıdır.

Bu çerçeve içerisinde

rilen, Yönetin Kurulunca ele
dnşlarınız

geçr:ıiş

rica

ottı.,

ve bu raporlar üzerinde gö--

kalrıak şartiyJ,.e

alındığı açıklanan

genel kurullarda da o

görüşr.wsini

~erçeve

raporlarda örcu-

konular üzerinde nrko-içerisinde

kalı:w.k şer

tiyle görüşlerini elbetteki arzedeceklerdir. Ihziı::ı, bundan sonraki ko·nuşncak arkadaşinrdan
sırn

snyın

ALİ

Orhan

Apaydın

istirhaı::ıımız

budur. Binaenalcyh,

beyde, buyurun efendin.

D!NÇ(Kayseri)- Bana

BAŞKANVEK!L:t.:.
görüş_

da Divan olarak

Al:i bey,

sataşr.ı.a
sntnşrua

var, söz istiyoruD.
O'lnrak

olarak söylediler. Biz Divan olnruk bir

değilde arkadaşuuz,
sataşı::ıa olduğuna

kani

bir

- 43 değiliz.

Buyurun

sayın Apaydın.

(İstanbul)- Sayın Başkan,

ORH.li.N APAYIJIN
lektaşlarım,

desi

değerli

ve

sayın

mes--

hepinizi saygı ve sevgiyle selamıayarak gündemin 6 ncı mad-

hakkındaki

görüşlerimi

Görüşlerimi

arzetmeye

çalışacağım.

evvel gündemin bu maddesinin

açıklaırından

üzerinde durmak

anlamı

çok

zoruuluğunu

hissediyorum muhterem

kapsamı

ve

arkadnşlarım.

Gündemin 6 ncı maddesi, Yönetim Kurulu re.porunuı:i görüşülmesi,
hesap

raporlarının görüşülmesi

lerinde birde teklifler
Barolar

Birliği

kısmı

şeklindedir.

vnr, onun

Genel Kurulunun

Gündemin onu izleyen mndde-

dışında.

niteliği

seçim

üzerinde

öngörülmüş.

durduğumuz

Fnlmt,

takdirde,

gündemin maddelerinin kapsamını tespit zorunluğu hasıl oluyor. ;;limdiye
kadarki Genel Kurul

zabıtlarını

tetkik ettim,

şöyle

bir manzara ile kar-

şıl;;.ştım:

Birliği

Barolar

Genel. Kurulu, ynni bir

heyeti, en yetkili heyeti
ligini
rulu

göstermiştir.

herşeyden

şimdiye

Y[.ı.ni,

önce karar

şimdi

bunun
Nasıl

yi yürütür?
samız

var,

adı

çalışınalarında

bir form nite- ·

karar verir. Onun

yanında

bir adla ifade edilebilir,

di{ter bir

bazı

hükm:i

yürütme lDXruludur. Hem yönetir, hem de yürütür.

yönetir?

ye..samızn

başka

olarak en yüksek

bir müessesenin, bir kurumun genel ku-

orgo.nıdır,

organ Yönetim Kurulu, yahut
şahıslarda

kadarki

teşel:kül

Şimdi şüphesiz,

~e

diyeceksiniz ki, bizim bir ye..-

göre yönetir ..• Evet, yasaya göre yönetecektir, ama

bu yönetimin Genel Kurulun e{tilimleri ve

karnrları

yönünde

yo.pacaktır.

Şurays. geliyoruz; bir forum niteliğindedir dedim şindiye kadar-

ki uygulama.
konularda,

Görüşler

kımunun

arkadaşlarımız

leri

yetki

şimdiye

sürmüşlerdir.

burnda ileri sürülüyor, mesleki konulardn, hukuki
verdiği,

görevlendirditti konularda çok de {ter li

kadar bu genel kurulda çok de{terli fikirler i-

Fakat bunlar, tekrar

ettiğim

için özür dilerim, sanki
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bir forum
gelmiş

avukatlar bir arc.ya

yapılıyor,

meseleler

çeşitli

bir

değer taşıyor,

Kurulunu do.

icra bir_ nitelik
olmayacaktır;

sürülmüş,

Şimdi,

ğerli

olmayacağından

kısmen

kazanamayacağından,

de

kalmış,

basında

Çok

anlayışı

mesleğimizden d-layı

ıstırabını duyduğumuz

sürülen fikirlerin

aksetmiş,

Genel Kurula

ifade ediliyor. Ve

oluşturan

değerli

olduğunu

yakınma,

olduğunu

rak

yak~nan yalnız

Türkiye'de

çoktur. Bütün

aydın

da Barolar

Birliği

biz

değerlidir,

yakınma

değiliz;

yakınıyor,

da

rapor üzerinde

d'eğerli Başkanımız

mak, sadece bildiri
Şuraya

bu tepkiyi

yayınlamak ..•

anında

yakın

ola-

değil.

Ya-

duyuyor. Bunun öte-

ıstırap

Birliği

eleştiri niteliğinde

konuşuyorum,

ama

şi

yakınma

avukatlar

geliyor. Barolar

raporda belirtileri konularda sadece

İleri

konusunu önleyici tedbirleri,

bildirmedikçe bu

kafalar

ya-

ıstırabını

sinde bunu önleyecek tedbirleri alacak kurumlar, örgütler de

çok

sorunla-

ifade ediyorum, ama bunlar bir

yak:ı.nma

etkili tedbirlerin ne

arkadaşlarım,

değe

ıstırnbını yaşadığımız,

yani bir yerde yine

ma bir hareket haline gelmedikçe,

ların arasında

çok de-

bir rapor

birtakım

bulunduğumuz,

herkesten fazla

za-

~ulmuştur.

sorunlara temas ediyor; genel çizgileriyle.

değerli

kayet, öztürkçesiyle

kınan

burada

o günlerde bir yer

ra, çok önemli sorunlara, hepimizin içinde

kalır.

kalmış,

Bu raporda gerçekten,içtenlikle sôylüyorum, bilimsel

ri de haiz olan bir hukuk

şadığımız,

fikirler burada ileri

değerli

salonda

buyurmuşlar~

himmet

lazım-ül

bunmL hukuki bir neticesi, bir etkisi

demek istiyorum, Yönetim Kurulunu

şunu

arkadaşlarımız

sunmuşlardır.

de

fikirleri

arkadnşların

bir karar haline gelmedikçe Yönetim

olı:ıcmıştır.

ama bunlnr burada

teker teker

niteliği

bir icra

nitekim de

bı~lara geçmiş,

şimdi

değerler

ama bu

bağlamaz,

fikirler ileri sürüyorlar. E, peki bu-

hakkında

nun neticesi? Neticesinde hani

hukukçular bir araya

gelmiş,

vardır.

Bun-

bu konularda,

almasın değerli

sadece bir demeçte bulunmak,
gösterir, sadeCB .demeçte bul.:un-

Bu tedbir

---"-···--·

~"'-.._

değildir.

geliyoruz bu takdirde: Bizim Barolar

Birliği

olarak

fonk~

-

L~5

-

siyonumuz nedir'? Biz neler yapabiliriz, neler
ki

herşeyden

önce hukuk

·yasal statümüz

adamı olduğumuza

yapamayız?

Ve bu

açıdan,

göre, bizim bir statümüz

vardır,

bu yasal statü bize ne gibi bir görevler veriyor,

vardır,

yetkimiz nereye kadardır, sınırı nerededir? Evvela onu kısaca bir tespit
etmek istiyorum müsaadenizle,
tespit

kanlığın

,bunu da

kısaca

Çok
ı

huriyetin

değerli

zamanınızı

fazla

çerçeve içinde rapor üzerinde

-;ıttiği

almayacağım.

Baş

ama

konuşacağım,

arzetmek istiyorum.

değerli arkadaşlarım,

kuruluşunda

Barolar

Birliği

ve harolar bizim Cum-

idare bölümünde, 122 nci maddesinde öngörülen bir

kuruluştur. Mesleki bir kuruluş; kamu tüzel kişiliğini haiz mesleki bir
kuruluş

olarak

öngörülmüştür.

Şimdi,

Anayasa hükmü bizim baroyu da; yani

yasamızın

bu bölümüne

dayandırılmıştır

di, bizim yerimiz Cumhuriyetin
yoksa

yargı

ve buna göre

kuruluşunda

bölümü içinde midir? Bu cidden

kuruluş yasamız

.Ana-

düzenlenmiştir.

ı.,lim

idare örgütü içinde midir,
tartışılması

gereken bir ko-

nudur, ama pozitif durum bizi idare örgütü içinde telakki etmiş, orada
düzenlenmesi cihetine gidilmiş, yasa da bu maddeye dayandırılmıştır. Bu,
Barolar

Birliğinin

ciddiyotle üzerinde

durması

gereken bir konudur, ama

hemen halli gereken aktüel nitelikte bulUnmuyor. Onun için, yetkilerimizi
buna göre tespit etmek

zorunluğu

oluyor.

Bizim Kuruluş Kanunumuzda, 1136 sayılı Kanun malumları, Birliğin
ve Genel Kurulun görevlerini tespit
pit eden maddede,

şimdi

etmiştir.

tam manasiyle

Birliğin

söyleyemeyeceğim,

görevlerini teshatırımda

de/Sil,

Birliğin

görevlerini tespit eden

yılırken,

"Genel Kurulu Yönetim Kuruluıı.a talimat verir'; di~or. Yani Ge-

maddede,Birliğin çeşitli

vazifeleri sa-

nel Kurul olarak yetkilerimizin tespiti konusunda. Bizim gündeminüzde
böyle bir konu

yeralmanıış.

asli görevleri

arasındadır.

Yer

almasına

da gerek yok. Bu Gene.l Kurulun

Çünkü, bir önceki bendinde,

Birliğin

lerini tespit eden maddenin bir önceki hendinde, "Gündemdeki

görev-

konularını

- 46 görüşür"

der, onu takip eden maddede, "Genel Kurul Yönetim Kuruluna ta-

limat verirn der.

İşte şimdiye

kanımca

kadar tatbik edilmeyen madde

budur. Gündeme alınmamış, fakat Genel Kurulda da bu asli görevin gündem meselesi
miştir,

yahutta bir

tartışma

konusu haline
yanında

Genel Kurulun bu görevi
kanunların

memleket

yolunda dileklerde,
mak

şeklinde

yerine getirilmesi yoluna da gidilme-'-

olmaması karşısında

linde bu tespit

tahmil

etmiştir.

Kanununun,

ve yürütülmesi

gelişmesi

bulunmak, gerekirse ön

Birliğe

bir görevi de

sayılı Avukatlık

uygun olarak

ihtiyaçlarına
yayınlarda

getirilmemiştir.

"
1136

tasarılar hazırla

Yani bir görev

şek

edilmiştir.

Bu durum

karşısında sınırlarır[lız,

ve görevimiz memleket

iht;Lyaçlarının,

yani bizim yetki

kanunların

memleket

sınırımız
ihtiyaçlarına

uygun olarak gelişmesi cümlesinde yürütülmesi yahutta kanlinların, bir
eleştiride

bulunmak, hatta kanun

tasarıları hazırlamak şeklinde
\

bir yet-

'

kiyi bj.ze tanıyor. Kanımca raporun değerlen~irilmesinde, rapor üzerindeki müzakerelerde,
ganı

yetki

görüşmelerde

olan Genel Kurula

verdiği

kanunun

birliğe

ve

Birliğin

en yüksek or-

bu görevin yerine getirilmesi; yani bir

söylemiyorum, yetki

kullanılır

veya bazan

fakat bir görev gerekiyor. Barolar

Birliğinin

bu Genel Kurul

şeklinde

ise memleketin hukuk
duğu

bir döneme

bunalımı i~inde,çok aşırı

rastlıyor

Barolar

Birliğinin

bir

kullanılmaz,
toplantısı

bunalım i~inde

bulun-

Genel Kurulu. Kendimizi ta-

bii görevlerimizde abartmayacağız ve yetkilerimizin sınırları meselesinde; yetki ve görevlerimiz
hesiz ki, kimse
tanıdığı

birşey

sınırlarında

gücümüzü

aşan

yapamaz, ama.bize kanunun tahmil

yetki bizim gücümüzü

oluşturmaktadır.

bunalım nazarı

Birliği

itibare

alındığı

takdirde

Genel Kuruluna çok büyük ve. tarihsel

tarihsel bir görev tereddüp ediyor

sanıyorum

diyeceğim,

arkadaşlar.

ettiğigörev,

Bu kanun hükmü muvacehe-

sinde, yasal statümüz muvacehesinde ve memleketin içinde
günkü

şüp

meselelerde

bulunduğu

bu-

ki, Barolar
abartmıyorum,

Yönetim Kurulu raporunu
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bu

açıdan eleştirmek,

muhterem

Şimdi

bulunduğu,

içinde

üzerinde durmak gerekiyor.
Yönetim Kurulu raporunda, memleketin

arkadaşlar,

bunalımı

hukuk

diye ben ifade ediyorum, raporda "Hu-

kukun üstünlüğü 'problemi" diye ifade ediliyor ve bunun somutlaştırılma
sı

meselesi ele
.Şimdi,

alınıyor

ettiğim

tir,

nasıl

Bunun
bir

Arkadaşlar,

dayanan bilgileri kullanan
veya bu

yaşıyor

göre

görüşe

diye i-

bunalımı

bir hukuksal rejimi

yapmak; raporda yer yer temas

yoktur.

bir vazife var; Raporda

Türkiye'de hukuk

nasıl

bir hukuksal rejim içinde

teşhis

sorunlara dokunuluyor •
yapacağımız

karşısında.

bu bunalım Türkiye 'de

teşhisini

görüşe

birtakım

bizim hukukçu olarak

bize getirilen meseleler
fade

ve

getirmiş

Türk Ulusu ve bizler? ••
ama kesin

edilmiştir,

biz meslek olarak bir bilimse,l esaslara

insanlarız.
değişik

Bilim sübjektif

değildir.

Şu

manalar verilemez. Hukuk da böyle-

dir.
Bu

şekilde

ğeri karşısında

ele

alındığında

hukuk

kavramı,

hukukun

anlamı

ve de-

bizim adeta bir hekim gibi kesin olarak Türkiye'deki

siyasal rejimi, hukuki tavaifini, hukuki nitelenmesini

yapmmaız

zorun-

ludur.
Raporda

belirtildiği

üstünlüğü·anlamında

gibi, hukukun

sadece

üstünlüğü

kabul edilemez; hukuk ilkelerinin

yasaların

üstünlüğü.

Anaya-

sada ifadesini bulan ilkelerin üstünlüğü; bu manada anlamak lazımdır.
bağlılık şeklinde

Yasalara
yışında

revaç bulmuyor. Biz

yasaların

rıyız.

körükörüne

dan

yasalarım, yalnız

uygulayıcısı

insanlar

Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi, ki

lVIahkemesi hakimleri bu
sorun

bir telakki bugün

hakkındaki

seçilmiş

lara göre

görüşlerimizi

hakimler

değil,

rapo~da

biz

hiçbir hukuk anladeğil,

değiliz;

hakimler de

biz, .hukuk adamla-

arlmdaş lar,

Devlet Güvenlik

da belirtiliyor ve biraz sonra da bu

açıklayacağım,

olmalarına rağmen,

hukuka ve

artık

siyasal iktidar

bir noktada biz

vicdanİ kanaatıerimize

tarafın

yalnız

yasa-

göre de karar vermek

- 4B dem~.ş

· durumundayu:i

ve elindeki davaya bakmaktan bir anlamda; yani praverdiği kararı

tik anlamda diyorum,
:p_a etmek yoluna

şekilde

o

ifada

gitmiştir. Yargıtaydan geçmiş,

etm~k

akibeti

mümkün, imti-

~enüz

belli de-

ğil, biz avukatlar tabii Adana Devlet Güvenlik MahketuE:sinin ifade etti-

..

ği

anlayıştan

il aha geride kalacak

Muhter•em
cağı

. . kiye Avrupa

l.ıakları

İ.ns

şayan

· len
1.

bir Devlettir.

üzerindeki bu hü'. kümlere

üıkesinde

ya-

etınişttr.

Ancak•

Ve bu ta-

An~asa kağıt

buliman buhüknmlera

karşın

yasaları

ile o-

uluslararası taahhü~leriyle kurma~ı

öngör-

Türkiye'de uygul:anan, yasalarla

oluşan,

dair Roma .Söz-

belgele:pe belirti...;.

alanda taahhüt

karşın,Anayasada

rejimi Türlkiye'nin bu

alanda

tanınan hakları,

ile birlikte

bi:l ülkedir. Tür-

koruınaya

Uluslararaı:ıı

Anayasasında yansımasını bulmuştur.

<!evletin dayana-

Anayas~ı

koymuş

ve Ana Hürriyetlerini

haklar.ı tan:ı..yacağını uluslararası

luşan

Fakat 1961

etmiştir.

insanlar H çin bu belgelerde

ahhüt ler l961

ı 961 Anayasasını:ıa

evrensel bildirisine imza

Haklarını

an

'leşmesine im~a ;koymuş

.,

Türkiye,

arkadaşlar;

hukuki te:melleri tespit

Nrkiye insan

değiliz.

özellikle ceza

·'düğü rejim olara)~ kabul etmek mümkün değildir. Türkiye'de ceza yasala-

riyle

oluşan

rej!lmin,biz hukukçular bu rejimin

tayin etmek durur
değil,

nundayız.

niteliğini

leesin olarak

Bu rejim uygulamasiyle demokratik nitelikte

otoriter •va totaliter bir niteliktedir.
Şimdi,

bı

:.mun, hukukçu olarak bu ni telemeyi yapmak

durumundayız.

Türkiye'de demok;tatik bir Anayasa vardır~ demokratik kurumlar va~dır,
demokrasi

yalnız

değildir,

seçim

lanmaktadır arkadaşlar.

fakat bununla
9rt;.ülü
bir
':?;
.

faşizm

uygu-

(Alkışlar)

CEIVIALET'J; ~lii GÜÇDEMİR (Gazian~ep)- Rapor üzerinde konuşma m:ı.d;p?
bu

sayın başkan?· •.

ORHAN Al ?AYDIN
cak

konuşacaksı1nız,

(De'\[amıa)-

sizi de

Müsaade

dinleye9eBi~•

bu~:run

efend:J..m, siz de kalka-

~ana sayın Beşka~

söz verdi,

Genel K~rul da ı~üsaade ediyor konuşuyorum. Eğer müsaade çtmezseniz ko-
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arkadaşlar.

BAŞKANVEKİLİ-

karşılıklı konuşmayın arkadaşlar.

Lütfen

CElv!ALETTİN GÜÇDEMİR

konuşma değil

(Gaziantep)- Rapor üzerinde

ki bunlar. o.
ORHAN APAYDIN (Devamla)- Musaade et

arkadaşım,

senin

çıkarını

da koruyorumo
BAŞKANVEKİLİ- Sayın Apaydın,

sataşmayın

birbirinize

lütfen.

ORHAN APAYDIN (Devamla)- Soyut olarak bunu ifade etmiyorum,
somut ölçülerini arzedeceğim.
yasalarını

Evvela ceza
~889 İtalyan

Ceza Kanunundan

bir kanundur

arkadaşlar.

esaslara göre

bir ceza kanunu

alalım.

Türkiye'de Türk Ceza Kanunu

alınmıştır, mehazı

O dönemde'

düzenlenmiştir

İtalya'da faşizm

larda

ele

odur. Bu kanun liberal

İtalya'da hazırlanan

ve Türkiye'de kabul

kanun liberal

edilmiştir.

Bakanı

iktidardayken Mussolini'nin Adalet
bu

hazırlar,

~aşizmin

ceza kanunudur,

Fakat 1930

faşist

Rocco

devletin

'

ceza kanunudur. Bu ceza kanununun siyasi suçlarla ilgili hükümleri
''

rudan

aç:ı,.klamayl.

ye, fikirleri
hununa

İtalyan

kısmı,

önemli

deler

korumaya,

doğruya faşizmi

aktarılmıştır.

Ceza Kanunundan

Muhterem

olan hareketleri önleme-

arkadaşlar,

şahsiyeti

aleyhine cürümler

Bunlardan 141 ve 142

alınmıştır.

Ceza Kanunundan

Faşist İtalyan

karşı

menetme:ye yöneliktir. l930'larda Türk Ceza Kc..

Ceza Kanununun, devletin
kısmı

İtalyan

faşizme

doğ-

Hangi

İtalyan

numaralı

mad-

Ceza Kanunundan?

alınmJ.ştır.

tatbikatçı

olarak bunu ifade etmek duru-

j

mundayız;

141 nci maddenin

yal

sınıflar

tır

ve buna

diğer

karşı

tahakkü~ünü

tahakkümünü

sayılmıştır.

Bu,sosyal bir

sağlamıştır.

Bu, bir

Bunun

Fakat, bu neyi

yasaklanmıştır.

sağlamıştır?

sosyal bir

sınıfın diğer ~s-

tesis için örgüt kurmak

olan fiiller suç

müteakip maddede

lar, bu neyi
rına

üzerine

uygulanmasında

sınıfın

yasaklanmış

propagandası

da

sağlar arkadaş

diger sosyal

diktayı sağlamıştır.

sınıfıa

(Alkışlar)

- 50 diktasını

Bu bir burjuva
"Faşizm "dir.

Bunun

adı arkadaşlar,

ilirnde

(Alkışlar)

Ben sübjektif
yapmıyorum,

sağlamıştır.

konuşmuyorum,

objektif !olarak

letin Barolar

nirliğinde

herhangi bir

konuşuyorum.

konuşma

görüşün savunmasını

Avrupa konseyine üye bir dev-

yapan bir hukukçu olarak

konuşuyorum

arkadaşlar.

1

Şimdi,

bu maddeler durdukça TÜrkiye'de• Türkiye'nin uluslarara-

sı saygınlığı bakım:i.ndan

durmlmasını

bilhassa üzerinde

rica

edeceğim,

Tü~kiyeideki rejime demokratik rejim demek mümkün değildir arkadaşlar.

Avrupa Konseyine üye devletlerin bugün hiçbirinde böyile bir hüküm yoktur, böyle fikir

özgürlüğünü

bir hüküm yoktur; ceza
burada sözlerimi geri

şekilde kısıtlayan kanunlarında

bu

Varsa

kanunlarında.

alacağım,

arkadaşım

göstersin, ben de

arkadaşlar diyeceğim

hata ettim

böyle

ve özür

fileyeceğim.

Avrupa
rupa

kıtasında

kıtasında

ile Türkiye

bugün,

Avrupalı

bugün !spanya ile Türkiye

dışında

bu

şekilde

bir ülke olmak istiyoruz, Avkalmıştır arkadaşlar.

bir sosyal

sınıfın diğer

tahakkümünü temin edici bir hukuk düzeni yoktur muhterem
Bu

1

teşhiste

sanırım

raporlarından

mir fark

ki, Yönetim Kurulunu

eden

sın,ıfa
'

arkadaşlar.

arkadaşlarım,

ki

onu anlıyorum, aramızda bir çelişme yoktur. Şu noktada

vardır:

Onlar bu mesele üzerinde
hisi, bu nitelerneyi
nin

teşkil

sosyal

İspanya

yapılmasını

durmuşlar,

yapmamışlardl.r,

fakat

raporlarında

bu

teş

Ben Genel Kurul olarak bu niteleme-

istiyorum Genel Kuruldan

(Alkışlar) Aramızdaki

fark bu-

dur.
Çok

değerli

rum kendisiyle
Şimdi,

bir ilim

çelişkiye

adamıdır

Barolar

nirliği Başkanı,

sanmıyo

düşeceğimi.

bu durumlarda Türkiye'dekj, rejimin nitelenmesini yapmak

acil bir görev haline geliyor.

Şu bakımdan

acil bir görev oluyor; ben

- 51 26 senedir bu

mesle~i

ifa ediyorum. 50

yaşıma

geldim, bu rejim içinde

Zaman zaman bir zümre için demokratik haklar bu memlekette uy-

yaşadım.

gulanmıştır,

ben de bunlardan istifade

Halkı

ben Türk

Qimdi, bu

arkadaşınızım,

fakat

eleşti

bir düzenin

bir zümre için

egemenliğini;

aşamasında

bir

düşünüyorum

'için,Türk Milleti için

risini ve bir düzenin

etmiş

değil.

tarihsel görevimiz nereden geliyor? Örtü-

lü de olsa, bir zümre yararlansa da Türkiye'yi bugün bu örtüsünü de
bu demokratik örtüsünü de

kaldırıp,

sürüklemek isteyen faaliyet;
faaliyet
takım

vardır.

kaldırıp

amansız

Bu ülkenin dört bir

bir faaliyet
yanında

vardır,

nazi çeteleri

sistemli bir
örneği

bir-

güçler tarafından yapılıyor,insanlar öldürülüyor, evlatlarımız

öldürülüyor ve biz buna burada seyirei
lenmesi çarelerini göstermek

Ne

yapmalıyız? Şöyle

leler burada
kararı

haline

gelmemiştir.

haline gelmesini ve

bunların

arkadaşlar.

Bu memlekete

değerli arkadaşlarım.

Bunun önbizim ta-

karşı

(Alkışlar)

bir teklifim olaqak: Bugüne kadar bu meseilk

konuşulmuştur,

kalamayız

durumundayı~.

rihsel görevimiz buradan geliyor

rul

kaba bir dikta rejimine

konuşan
Bunların,

ben

değilim.

Fakat b:lr Genel Ku-

bu fikirlerin bir Genel Kurul

yürütülmesinde; öngörülecek tedbirlerin yü-

rütülmesinde Yönetim Kurulunun

vazifelendirilme~ini

öneriyorum. Kanun-

daki talimat deyimi lazım-ül icra karar demektir. Lazım-ül icra bir karar verilmesini istirham ediyorum,
Türkiye'nin uygulamadaki hukuksal rejimi Genel Kurul
nitelenmeli ve Yönetim Kurulu tunu kamuoyuna
lendirilmelidir. Nitelenme
sıtmak;

kararı

yansıtmak

verilmeli, bunua

çünkü raporda bilhassa çok

değerli

konusunda görev-

icrası

arkadaşlarım

tarafından

kamuoyuna yan-

"baskı

grupu"

olarak "fikir serdi" dedi sanıyorum sayın başkan,bir niteleme koydu,
fakat, yasal
mak görevi bu
yorum, çünkü

diyeceğim

ben, yasal

şekilde yapılır.
şimdiye

baskı

Bu görev,

kadar bu görev

grubu olarak kamuoyunu
eleştirme

verilmemiştir

anlamında

oluştur

söylemi-

Yönetim Kuruluna, ken-
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di insiyatifleriyle
şltli

anayasal

yoluyle ve ülkedeki

diğ~r

işbirliği yapılarak

Anayasadaki haklar,

toplantılar

etınek,-halkı aydınlatmak
hakkıdir arkadaşl&r

Anayasal
eylem

rı

anayasal

niteliğinde

elbette biz

hukukçuyuz~

biz lmllanmak
~imdi,

leğimize

bazı

şekilde,

bu

diğer

ve

akla gelebilecek

yaEanın verdiği hakları,

yollarda

demiyorum,

dışı

noktalarda?

bulunduğumuz

dBnemin vahameti nemensup, bizim mes-

Avukatlık mesleğine

olduğunu

bilmiyorum,·

hükümet·üyesi, bir hukukçu. Adam· öldürme olayla-

faili bulunmayan adam öldürme

. lan bir Ad;:üet

Bokanı şByle

tanseverdir" diyor,
Biz, Barolar

şu

riyle

bu dedik, bu

olaylarının

açıklamada

.

;}imdi,

("Brava" sesleri,

çağ dışı,

bağdaştırılamaz

işin

vahameti buradan geliyor.
arkadaşımızı,

alkışlar)

bu üyeyi

Hani rejime

faşizm

şi

açık

Devlet

bir beyo.nda bulunmak tarihte
ketında yoğunlaşmıştır

ve-

Adam öldürme hadisesinde bir yönetim

durumunda olan ister kral olsun, ister bir diktatör olsun, bunu
edici

kı

da çok ötesinde en ilkel hukuk fik-

çağın

arkadaşlar.

takibinde vazifeli o-

bulunuyor: "Öldürenler va-

Genel Kurulu olarak bu

namalıyız arkadaşlar.

ya

bir

arkadaşlar"

birliği

hakla-

verdiği

.

rının·,

yapmak

bu amaçla.

vahameti, içinde

Bakanı,

diğer

herkese

mensup, baroya mensup hatta, hangi.baroyn

bugünkü Adalet

demok-

yürüyüşleri

gösteri

kullanmak ••. Yasa

hakları

durumundayız

işin

reden geliyor

çe-

değil,

hakların kullanılması

ratik Brgütlerle
tertip

Bildiri ve demeç ç;eklinu.e

yapmışlardır.

bu

gBrülmüş

şekilde.

teşvik

birşey değildir.

Bunu, bu bizim

Anar-

mesleğimi

ze her nasılsa girmiş olan bu kişiyi kınamak bizim için bir gÔrevdir
arkadaşlarım.

Türkiye Anayasasında hukuka bağlı bir devfet olarak devletin ni~
teliğini

tespit eder. Hukuka

tenlerin hukuka
rını

bağlılığıdır,

bağlı

devletin en

yasalara

başta

bağlılığıdır.

gelen

şartı,

yöne-

Mahkeme kararla-

yerine getirmeleridir.
~imdi

muhterem

arlwnaş.l::::ır,

biz bu konuda vazife li

insanlarız.
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veya

dır

aykırı

gider, bir memurun

bir

hakkında

durdurulması kararını

bağlar

bir tasarruf varbunu kanuna

işlem yapılmıştır,

buluruz, vazifemizi yerine getiririz,

yürütmenin
leri

yere nakli

başka

işten alınması hakkında

alırız.

Danıştayda

Bu,

dava

göre yöneten-

Anayasamıza

ve Anayasa maddesine göre yönetenler bunu geciktiremez, der
aldığı

Anayasa. Yani kasti olarak iki gün dahi geciktiremez. Eline
bu

kararı

açarız,

icra etmek

Bugün memleketteki manzara

durumundadır.

Malıkernelerin verdiği

kararları

yönetenler

anda

şudur:

pervasızlıkla,

yani

fazla hukuki bir gerekçe göstermeden de yerine getirmiyorlar. Bunun sonu
nereye kadar gider' Nihayet bizim

mesleğimizin ifasında

da bir sorun o-

larak ortaya çıkar. !lamı alacaksınız, fakat ilam lazım-ül icra bir ilam
değil,

yerine getirmeyecek, siz müvekkilinize

ceksiniz? .• Bu mesele
luşturan değerli
yapmışlardır'

hakkında değerli arkadaşlarım,

arkadaşlarım yapmışlardır

Bildiri

nasıl

neşretmişlerdir.

bunu izah edebileYönetim Kurulunu o-

vazifelerini bir ölçüde. Ne

Rastladım,

broşür vardır;

fakat

bütün bunlar kafi değil. Bunun ötesinde,biraz evvel de söylediğim gibi,
bildiri ve demeç ötesinde
?u konuda da

diğer

birliği yapılması

anayasal

diğer

demokratik

hakların

kuruluşlarla

da

kullanılması

bir direnme

ve

niteliğinde

iş

zorunludur. Bu hususta da Genel Kurulunuzun karar ver-

mesini önermekteyim.
Arkadaşlar, yargı birliği,

tabii hakim ilkesi, ınahkemelerin ka-

nunla kurulması ve hakimlerin bağımsızlığı ..• Bunlar çağdaş hukukun yalnız

ülkemizde değil, bütün dünyada hakim ilkeleridir. Anayasamızda da

ifadesini

bulmuştur.

edilmiştir.

Buna

rağmen

rakılmışlardır.

Bugün

aynı

aynı

parça parça

konularda vazife görmek zorunda

bı

nitelikte bir suç, Anayasaya eklenen geçici

bir maddeyle askeri mahkemelerde,
bittiği 1

yargı birliği

12 Mart döneminden sonra sıkıyönetim mahkemeleri, askeri

mahkemeler, adliye mahkemeleri

tim

Türkiye'de

adı sıkıyönetim

halde, dünyada emsaline ben

mahkemesi,

rastlamadım,

belki

sıkıyöne

arkadaşlarım

- 54 sıkıyönetim

bir ornek verirler,
ıuahkemesi

yok,

var, orada görülüyor. Onun

netim mahkemesi

kuruluş,

rejimine ait bir
yanında

devamlı

birde

Devlet Güvenlik Mahkemeleri

niteliğinde

sıkıyönetim
sıkıyö

kurulmuştur

bu

memlekette; Anayasaya eklenen bir maddeyle ve Anayasanın hakiınıerin bağımsızlığı

ilkesinin

ilkesini koyan maddenin
sı.

ve

düzenlenmiş

bu mahkemelerin
Yasama

muştur"

mah~cerJelerin

bir

açıktır.

Buna

yıl

uygun

şekle

tespit edilen usullere

koymuştur.

olmadığını

ortaya koy-

olarak kabul e-

aykırı

halde bu mahkemeyi kuran kanun, kanun ni-

Şu

rağmen

daha

Anayasa Mahkemesinin

çalışması

öngörülmüştür.

kararı

Bunun

gereğince,

olarak bu kanuna ait
Çimdi.

bt;

bu nevi mahkemeler

arkadaşlar,

Lwhkemeler niçin kurulur?

xüml~rinden yararlanmaları

kümlerin

uygulanması

Birtakım

da

önlenmek istenir, onlar

istenir, bu

aykırıdır.

~i_e:cd" zmrgılanma hakları

Roma

tasarlanır,

adayları

.sa hile si

nitelik-

olağanüstü

edilmiştir.

tarafından,

hakkında

olağanüstü

istisnai hü-

mahkemeler onun

insanlş.rın bağımsız

Bu

ııJ.ahkemclerin

hüküı::ıet

tarafından

antlo.ş

mahkeme-

hakimleri ise
tespit edi-

ve şekil olarak Yüksek Hakimler Kurulu da seçer; Bir .iı.neya

şeklinde

bulunması

bir hükürale. Bu ni telikleriyle bu

kişi

hakları

malıkernelerin

faali-

yönünden son derece bir vahamet arzediyor.

Uygulamaya gelince: Bu mahkemelerde görev yapan bir
olarc:~;

kap-

sürmüştür.

yeralr.1as:ı.. uluslararası

Sözleşmesinde

tespit

tiJ_incU.t';i gibi, siyasi organ
]j_:r:'

esasında

geniş

inanç sahiplerinin normal usul hü-

Bu mnhkemelerin hukUk düzenimizde
m~:üo.rır.ıızn

ileri

yasanın çıkarılacağını

bu

sorum-

yanında,

lulardan., yüksek dereceli sorumlulardan birisi, bir zat, daha
:s~.nüJ.

kararı

Anayasa Mahkemesinin iptal

kanununun da

organında

değildir.

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmao maddeye. Bu mahkeme lerin Anayasaya ve

eklenmiştir,

kuruluş

dildigini ortaya
ı:;eligınde

altına,

aykırılığı

hukuk ilkelerine

ve özellikle mahkemeler kanunla kurulur

yanında

bir örnek vereyim. Savunma

hakkı ycünız

avukatın

arkadaşınız

savunma

hakkı

- 5.5 ·. otarak kabul edilmemelidir.

Savunı:ıa hakkı

sanığın savunr:ıa

hakkıdır,

avukat sanığın savunmasını yapar. Sanığın savunma hakkı ortadan kaldırılırsa,

avukatın

bir figüran gibi mahkemede

oturmasının

ne

var-

anlamı

. dır? Biz bunu bir olayda yaşadık mulıterom nrkadnşlarım. Evet, rınhker:ıe,
kanunlar çerçevesinde savunma hakkınız vardır diyor Devlet Güvenlik lVlah-

r

ıCemesi,

·.

fakat

r:ı.üvekkillerimizi,

genç genç çocuklar

rnada bir dilekçe okumak isteyen
daha ilk

verr:ıeden,

kelir:ıesinde,

sanığı,

sayılabilir, duruş-

dahn dilekçesini

okurıaya

L18ydan

jandarmaya kapatarak,sille tokat

ağzını

1

mahkemeden

atıyor.

yıllık

bu kadar

orada avukat olarak görev

Düşününüz,

avukatlığınız

bir

var, ne yapabilirsiniz? Mahkemede ni-

hayet protesto edersiniz, bunun kanuna
söylenmiş

kat bu orada sadece
ortadan

kaldırılmıştır.

Of:\Un da

sayısı

plmakla

aykırı

kalır.

olduğunu

alınır.

Bütün

söylersiniz,fa-

Bu mahkemelerde aleniyet

Ancak, belirli kimseleri,

mahdut, onlar

yapıyorsunuz;

sanık yakını

bunların karşısında

olacak,
avukat

orada b~lunmakla sadece hukuka aykırılığın, insan haklarının çiğnenme
sinin

sorumluluğunu paylaşmak durumundadır arkadaşlar.

Yani biz bir dekoru
müdafaa

hakları

kalı~oruz

yerine

tamamlıyoruz,

getirilmiştir

sanıkların

ve bu tarihi

avukatı vardır,

sorumluluğun

kanunr:ı.

uygun müdafaaya taalluk

eden taleplerimizin hiçbiri kabul edilmiyor. Bu durum
örnek daha vereyim
16-17
la!'ak hepimiz

miz

şu

lüyor. Savunma

bir

arkadaşlar:

yaşında
düşmek

çocuklar. Hepimiz çoluk-çocukmhibi insanlar omecburiyetindeyiz ~, bir hani re şit

hayatımızda geçirmişizdir.

gibi

karşısında

olmamış

veya bu .fikre sempati gösdierebilir, olabilir,

yargılanıyor,

reği

içinde

bir seyirci olarak; herhangi bir talebimiz, buyurun söyleyin,

fakat en uygun, usul hükümlerine uygun,

talebesi

(Alkışlar)

tutuklu olarak

mümkün

yaşındaki

yargılanıyor

hakkı,avukatlar

kullanılması

16-17

bunları

hepi-

çocuklar bu mahkemelerde

ve bütün

yaşamları

için bu mahkemede savunma
değildir.

lise

Bu durum

söndürü-

hakkının

karşısında

ge-

muhterem
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şunu

öneriyorum:

Avukatlar bu mahkemelerde görev
finin

korunması,

insan

haklarının korunması

onurunun

avukatlık

almamalıdırlar.

korunması bakımından

yönünden de, bu

kadar,

olduğu

Devlet

avukatların

avukatların

görev

almamaları,

girmemeleri yolunda Genel Kurulun kar:ar vermesini öneriyorum

arkadaşlar.

muhterem

da

açıdan

Güvenlik IViahkemelerinde Türkiye 'deki bütün
duruşmalara

Avukatlık şere-

(Alkışlar)

Bu yolda Yönetim Kuruluna talimat

şeklinde

bir karar verilmesini

takdirlerinize arzediyorum.
Muhterem
runmasında

hukuk

bağımsız

insan

uygulamasında,

vazifeli insanlar olarak ve en yüksek

ye'de 16 bin
olmamış

arkadaşlar,

olarak Türki-

kuruluş

hukukçuyu temsil eden,hiçbir siyasi

hukukçular olarak

hukuka

bazı

aykırı

uygulamalar'ın karşısına

bütün hükümlüler için büyük bir problemdir.

genel olarak
sahipleri
çok

insanlık dışı

fikir

için,bazı

görülmüş

ve

infaz

uygulaması

suçluları

angaje

görüşe

mak da bizim yasal görevimizdir. Bugün Türkiye'de hükümlülerin
infazı

ko-

haklarının

Yalnız,

içinde dahi

cezalarını

bu çok

bazı

çık

ağır,

siyasi inanç

için bu çok geri infaz usulleri dahi

bunların yaşam haklarının

söndürülmesi

şeklinde

bir uygu-

ı,.'

',.

lama

yapılagelmektedir.

basına

intikal

Bu konuda da, bunun somut

etmiştir,

yalnız

bu tek bir olay

bütün siyasi tutuklular ve hükümlüler için ele

olayları

şeklinde
alınniası

son g-ünlerde

ele

alınamaz,

gerekir, bu husus

ta da Genel Kurulun bir karar vermesi _zorunludur kanaatindeyim.
Mesleğimizin

meseleler

arasında

ifasında karşılaştığımız

görüşülmesi

~ereken

yine bu raporda yeralan

meseleler

arasında yeralması

zo-

runludur; ceza muhakemeleri usulü kanunu, gerçekte bu da liberal bir kanundur, ancak Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun
katı

ve bilhassa

hazırlık

lerinin engellenmesi,

tahkikatında

avukatlığın

de büyük bir sorun olarak ele

emniyet

savunma

alınmalıdır

avukatların
tahkikatı

hakkının

ilk tahki-

sırasında

engellenmesi

görev-

şeklin

ve bunun süratle çözümü için
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hazırlaması

istenmelidir Genel Kuruldan.

Çok degerli

arkadaşlarım,

sorunlarımız arasında

bir nokta: Türkiye'de benim meslek
lek

hayatımda,25

hayatıının yarısına yakın kısmında

şımdır

ve bu mahkemelerde vazife

anayasal

hakları

kaldıran,

ortadan

sıkıyönetim

görmüşümdür.

rejimi içinde

Sıkıyönetim

şeklinde

rejimi. Bu dünyada

düzenlenmiştir sıkıyönetim

ortadan

jimlerden. Filipinlerde Markos tipi bir rejimi

hakkınız

rılıyoro

Yani ceza kanunu

lemiştir

bizlere ve bir suç

dosyalarınızı

türonuzun

sirları

rejimi bütün

kaldıran

saklam.ayı

saymıştır;

re-

Markos'un uy-

andırıyor;

aranmasına

bir yasa

rastladıgım

rejimi. Bir anda bütün anayasal haklardan yoksun

Avukat olarak savunma

yaşamı

yani örtülü olan o rejimin de bir
hakları

bütün

dikkatimi çeken

senelik, 26 senelik mes-

örtüsü daha geliyor, bütün anayasal

guladı8ı

tasarısını hızla

kalıyorsunuz.

kadar ortadan

kaldı-

bir zorunluluk olarak yük-

arama bahanesiyle geliyor, sizin

didik didik edebiliyor, evinizdeki telefonlar din-

lenebiliyor. Bu rejimi düzenleyen bir kanun, Anayasada öngörülmekle beraber, yasa bütün anayasal
alınması

ratle ele
li bir

sıkıyönetim

arkadaşlar

hakları

'

ortadan

kalaırmaktadır.

Bunun da sü-

gerekiyor. Çünkü, Türkiye'de bir dikta rejimini sürekrejimi

şeklinde

uygı.ı.lamak eğilimi

vardır

muhterem

•.

Son olarak

şunu

kirlerinden,açıkladığı

arzetmek istiyorum: Önemli olan
fikirlerinden

dolayı

insanların

fi-

ceza görmemeleri. Bir anlam-

ı

da fikir ve

düşünce

hürriyet de

sınırsızdıro

sınırsızdır;

yasaya

sınırsızlığıdır.

Bilim yapma hürriyeti de

Bunun

yitirecek bir nitelikte ilim

araştırma

adamlarının

yapmak özgürlükleri dahi bugün

aykırı yasaların

uygulanmasiyle ilim

yanında

sıriırs~zdır.

sanan faaliyeti de. Fakat, yine söylüyorum,

saygınlığımızı

bilimsel

hürriyetinin

baskı

adamları

akademik
Sanat da

uluslararası

bilim yapmak,
altındadır.

Ana-

eserlerinden dola-

yı yargılanmakta, takibata uğramaktad~r. Bu konuda da Genel Kurulun has-
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bu konuda; onu da diliyorum.
Muhterem
bir karar

arkadaşlarım~

tasarısını

sunuyorum

bu konularda,48
qe

bunun

arkadaşım

imza

etmiştir,

aylarınızla onayıanmasını

dili-

yorum.
Vaktinizi
nüz için

aldım,

minnettarım. Saygılar1mı
BAŞKAN-

İLHAMİ

Söz

dinledi€?;ini:zı

özür dilerim. Beni
sunuyorum.

sırası sayın İlhami

GÜVEN (Ankara)-

Sayın

için,

hoşgörü

(Alkışlar)

Güven'de. Buyurun.

Divan

BaşkanJ.,

yüksek Kurulun yük-

sek üyeleri;
Çok

ağırıma

gitti. Yüksek üyeleri demek hakikaten biraz sivri

geldi, ama sabahtan bir takdim

Yüksek

yapıldi;

leri •.. Ben de Yüksek Kurulunuzun herbirinizin
savunme. ordusunun birer faziletli mensubu
selamlıyor., saygılarımı

sunuyorum.

Sayın arkadaşlarım;

şahsında

sıfatiyle,

birer

yüksek üyesavunmanın,

yüksek üyeler diye

(Alkışlar)
ki,sırf

gönül isterdi

değil,

yerine getirilmesi için

Malıkernelerin

bir protokol görevinin

avukatların

bu yüksek

hakikaten yüksek

tecrübeye müstenit fikirlerini, yüksek fikirlerini ö€?;renmek için o
zevatın

liği

olmasını

arzu ederdim,

Barolar

Birliği Başkanımızın Başkanlık

Yönetim Kurulunun faaliyet raporu

l

mi

huzurda

görüşlerinize

ğinin

bendi,

özlediğimiz

nirliğinin

rütülmesi yolunda

üıerinde ayrı

ayrı eleştirileri

memleket

sayılı

fıkrarlır)

ihtiyaçlarına

yayınlarda

Kanununun 110 ncu madde-

llO n,cu maddenin 6

uygun o].arak

bulunmak, gerekirse ön

lamak, bunlarda siy.asi nitelik
görevi dahilindedir,

1136

görevlerini tadadeden maddede. Barolar Birli-

görevinin,(bu çok önemli bir
kanunların

Rqporu ile Barolar Bir-

arzediyorum.

Senelerdenberi
sinde,Barolar

sayın

aşamasını

taşıyanlaf

yapan

say~n

gelişmesi

ve yü-

tasarılar hazır

varsa, bu Barolar
Hocam

ncı

Birliğinin

~aşkana saygılar

su-
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narım

huzurunuzda. Avukatlar görevi

Bu büyük bir

Takdirle

aŞaınadır.

siyaset

icabı

anıyorum,

yapmalıdır arkadaşlar.

arzediyorum ken-

şükranlarımı

dilerine.
Ben, müvekkilime ait bir yürütmenin
gulanmasını

miştir,

malıkernelerin

lamında

kabul

yapmamış

yapmış

isterken, hiçbir zaman siyaset

Yine ben görevimi yaparken,

nasıl

siyasi

edilhıiyorsa,

durdurulması

kararının

addedilmemem

uy-

lazımdır.

mahkemelerdeki,
raporda da belirtil,
'

görmesi,

davaları

onların

bizim de görevimizin

ifası

siyaset

yapmış

sırasında

an-

siyaset

addedilmemiz lazımdır. Bu girişimin, bu atılımın daha da geliş

tirilmesini bütün kalbimle temenni etmekteyim.
Faaliyet raporuna gelince: 9imdi, bizim nesil öyle zannediyorum
ki,

yetiştiğimiz çağdan

bu yana cebinde

çakı bıçağı

dahi

taşımamış

lir

nesildir; böyle geldik bugüne kadar. Ama görüyoruz ki, güncel olaylarda
filiz gibi pırıl pırıl evlatlarımız faili meçhul olan suikastlara maruz
kalmaktadırlar,

nedenlerini

öldürülmektedirler. Bunun

araştırma

görevi kime ait

bunun sosyal

araştırmasını,

olacaktır,

bunu Yüksek ueyetinize

soruyorum? .. Biz savunma ordusunun müdafiileriyiz, ama bu konular, bu
sosyal konular üzerinde, bu toplum

olayları

üzerinde hiçbir

etkinliği

miz yok. Evet, bu kanundan geliyor. Kanuna göre biz sadece yayl.nlar yapacağız,

başka birşey yapmayacağız,

ama bu kanun herhalde

Yüksek Kurulunuz karar verirse bu hususta
Bu

yayınlama şeklindeki

girişimlerde

görevi eda, ileride gösteri

değişebilir,

bulunulabilir.

yürüyüşleri şekline

dönüşebilir.

Binaenaleyh, bunun da tez elden ele

alınmasında

bendeniz yarar

görüyorum.
Yasama ve toplum
bir

kısım

edilmiş,

var. Orada
demin

olayları

altında

yalnız Anayasamıza aykırı

arzettiğim,

lan,toplumu huzursuz

başlığı

kılan,

faaliyetraporunda

kanunlar bahis konusu

hergün devam eden, hergün bizi huzursuz
bizi meslek

yönünden,kişisel

kı

yönden huzur-
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suz

kılan

olaylar cereyan etmektedir, ama onlardan temenni

sa ·da bahsedilmemektedir; çareleri üzerinde

ol-

şeklinde

durulmamaktadır.

Ben bunu

naçizane,bir eksiklik olarak kabul ediyorum, arzediyorum •
. Şimdi, demin

Orhan

sayın üstadımız

beyefendi, benim de

Apaydın

bazı temas edeceğim k~nulara büyük bir liyakatle temas ettiler. O bakım

dan bendenj_z raporlar üzerinde bilhassa sosyal yönden
kadarla kesiyorum. !zin verirseniz biraz da meslek

görüşlerimi

bu

sorunlarımıza değin-

mek isterim,
Şu

rapor, biliyorsunuzraporlar genellikle

ibarettir, ama
uygulamanın

güzel, ama

içerisine birde faaliyet girince
şu

da örneklerini bekliyor
uygulamanın

Genel

Sayın
tığı

işin

tepkileri

Başkanımızın

güncel olaylar
mümkün

Yani

görüşlerin karşılığı

bendeniz, her zaman Barolar

~imdi

ve ta Hatay

zannettiğ~m

olarak insan

haklı

da örneklerini bekliyor. Mesela:

şükranla karşılamamak

eşit olacaktı.

arzından

raporda . .ttapor çok enteresan, çok

toplantısında

derhal yap-

karşısında

değil,

ze raporda da bahsedilseydi, herhalde daha iyi
le

görüşlerin

ama onlardan bir neb-

olacaktı.

faaliyetle

birliğinde

Rapor faaliyet-

eşit olacaktı.

dile

getirdiğini

da hasbel kader yedek üyelikten

gelerek, orada da şahit oldum, bazı meslek dertlerimiz var. Bu mesleki
dertlerimiz küçümsenmemelidir
Hala avukatlara
bakılmaktEJ.dır,

arkadaşlar.

karanlık işlerde

Birinci derdimiz:
parmağı

olan insanlar gözüyle

dilleri kurusun. Bu hala maEJ.lesef vardır, ama bu bizde

mi, Avrupada da var. Belki pazar günü seyrettiniz, Komiser Columbo filminde, hiç ilgisi
avukatı

skandal

olmadığı

yaptı,

bir

halde mevzuun
hamım:ı.n

ortasına

bir zengin

ölümüne sebebiyet verdi.

adamın

Şimdi,

biz

de duyuyoruz gazetelerde, efendim iki tane yüksek mühendis ceza evinden
firar

etmiş,

yaparlarmış

bunlar arsa

...

ifa eden bir

!nanın,

alım-satımı

yaparmış

23 senelik meslek

meslektaşınız

ve avukatlar marifetiyle

hayatıında şu

mukaddes vazifeyi

olarak, böyle haberler duydukça

eriyoruınar-

----,..,.,
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mesleğin

eriyorum

inanın.

sayın üstatıarım

Çünkü biliyorum ki, bÜtün

onurunu ziyadesiyle korumaktadır; dürüstlüğün, faziletin en

mükemmel örneklerini vermektedirler, ama ne
taşlarımıza birtakım

çirkin

yazık

ki,

dışarıda

şeyler yakıştırılmaktadır.

meslek-

Bunu huzurunuzda

reddederim.

şiddetle

Binaenaleyh, arzum ve ricam odur ki, buhdan sonra bugibi
lar

olduğu

zibi tepki yoluyla
mı

edeceğiz,

zaman tekzip mi
mı

göstereceğiz,

tepki mi
yürüyüş

lütfen bunun üzerinde

göstereceğiz,

Sayın arkadaşlar,

göstereceğiZ;

yoluyla

mı,·

yayın

yani bu tek-

duyuru yoluyla

duralım artık.

her nimet bir külf~t karşılığıdır malumualişu

niz. Çimdi, senelerdenberi,

Birliği kurulduğundan

Barolar

beri bizim

çok fedak~r başta Genel Başkanımız ve çok iedak~r gelmiş-geçmiş yönetim
kurulu üyelerimiz

Avukatlık Yasasının

112 nci maddesinin öngörmesine

'

rağmen,ırefendim

.
biz, bir hizmet eda ediyoruz, ama bu'hizmetimizi ücret-

siz eda

... "

sonra

edeceğiz

o-rtık

Şükran

borçluyuz. Bugüne kadar oldu, ama bundan

öyle bir yönetim kurulu

olmalıdır

lerini kastetmiyorum, öyle bir yönetim kurulu
ku.rulu üyesi olan
j::i.

arkadaş

şunu yarım

na da taraftar
sinde

olmasın,

alsı11.
küı:ıdür.

gün

yapalım

değilim

maddi

davamı yetişeceğim endişesi

(galiba

şeyini

burada

hakkıdır;

yan

kuruluşlara

ayda bir

konularımız

tamamlasın;

Yönetim Kurulu üyelerine:; ve
diğer

toplantı

bendeniz, büyük

Ücret tayin edelim,

leme Kuruluna,

ki, bu yönetim

olmalıdır

Van 'dan,Muş 'tari, Bitlis 'ten, Edirne 'den geldi-

zo.man, aman benim davam var, ben

sinde

ki, tenzih ederim,kendi-

içeri-

yapılıyormuş

var)

endişesi

,bu-

içeri-

Yönetim Kurulundan ücret

yasal bir hükümdür bu ve amir hü-·
sayın Başkana

da

hakkı

ücret verilir, Denet-

huzup verilir, diye amir

hüküm vardır. Binaenaleyh, ben art:lk Yönetim Kurulunda ve .ôaşkanlık görevinde olan
kapısında

arkadaşların

beklememesi

elinde çanta mahkeme

taraftarıyım.

dilmesini,Yüksek Kurulunuzun bu

kapısında

veya murafaa

Bu ücret meselesinin derhal halle-

miktarları

tespit etmesini arz ve is-
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Arkadaşlar,

ı

kaldı stajiyerliğimiz,

çok gerilerde

malumuÔ.liniz

hepimizin de çok gerilerde kaldı, ama ben şahsen halil stajiyerlikte
23 sene geçmesine

çektiğim

acıları,

luklarla

stajımı yaptır:ı,

yorur:ı.

Tahmin

ederiı:ı

Stajiyerliğin

ki, bütün

aynı raahruırıiyet yollarından,

stajiyerlere

ğinin

yardım

Bugüne kadnr

etmesi mümkün

bulalım.

rilipte

Barolar

Barahır Birliğine

sun, stajiyerleri
nLiştir,
ı.

mı

artık

çıkınca,

aynı

da

artık

baroların yardım

şuna

bir hal

yasal•değişiklik

mi tevdi edilecek? Her .ne

bugünkü mahrumiyetten

geçmişlerdir;

göre Barolar Birli-

Kurul olarak
bir

çok iyi bili-

yoldan

mahalli

değil,

sağlayacak,yokea

geçmektedir. Bahusus

5 seneye

olduğunu

Yasamıza

Yükı:\ok

Büyük zor-

unutamıyorum.

ne demek

arkadaşların

.etmesi mümkün, ama gelin lütfedin de
çaresi

ben

rağmen

şekilde

geti-

olursa ol-

kurtarrıaırıızın zaırıanı

gel-

bundan· sonraki dönemde staj süresi

bu zorunluk daha da çok kendini göstermektedir. Bu-

nun üzerinde bilhassa yüksek kurulunuzun

istirham ediyorum.

durmasını

Malum derdimiz, zat~m gündemde de var, yasal değişiklikler ko,...
nusunda bir madde var, orada da

değinilecek,

artık bağımsız

olmak za-

manı da çoktan geçmiştir, ama biz halil idari vesayeii altındayız. Tabii

bu da maddesinde zannederim ki,yüksek takdirlorinize arzedilecektir.
Sayın arkadaşltı.r,
lığı

her

icabı

gör ki, avukat

meslektaşımızın

arkadaş

Yasanın,

sine göre

bir kaza

alınır.

bir maddedir, Yani avukat
olan avukat
bir

suçıcıuş

bir

tutuklandımı,

kara:rı vardır,

saklanma

mesleğimizin icabı,

arkadaşlar.

binalarının dağınık

arabasının olması

yaptımı;

trafik

iki gün de

zdrunludur, ama gel

kazası,.l54

~utuklansa,

ncü madde-

meslekten ya-

değişikliğe uğranası lazım

Bu da

arkadaşlar

Yani bu

adliye

bir

hükırıün

de

endişe

içerisindodir,

kalnası

gibi ,yas aklannayı icabettirecek kadar

sanki yüz
ağır

gelen

arabası

kızartıcı

bir sonuç

doğur,....

maktadır.

Vaktinizi

alıyorum

özür

dileriı:ı.

Arkadaşlar,

birde

birşey

gör-
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miş,

önerilmiş

öyle

ölüm

çalışmazlık yardımı,

yardımı

~

gündende gerçi, ann genel

görüşme

bu husustnki fikirlerimi de
öleceğim,

Ben
ceğim,

yaşlı

keceğim

hale

belki,

olduğu

sabrınızı

çekeçeğim

benim

koridorlarıncıa

sonralçocuğuı;ıa

yaşlılığımda

çocuklarıı;1

lığındn

ben huzur içerisinde

tazminntı

tanıdı,

. znten·bize
'

rahat

çalışıyoruz,

sayılı
maaş

küçükse ann

tazminatı ...

70 bin lira, 80 bin lira, arçileyi çeken ben,

ıstırapları

yani o kadar

olmal.ıyın.

eda ede-

Ölün

çeken ben, bendon

şey

tazminatı

yaşlı

ki bu,

no demfilk? Ölüm

sosyal sigortalar kanunu hepimizo emeklilik

biliyorsunuz tl36

Eğer çocuğum

çocuğum

Bakın şiudi;

mesleği

da mahruuiyotler çe-

Arkadaşlar,

huzursuz olan bem,

kalacnk ...

üzere arzetmek isterim.

çileyi, 30-40 sene bu

geleceğim öleceğim,

öle<}eğim,

için rapor üzerinde, bendeniz

taşırınanak

buradaki prosedü:re göre, alncak ..•

mahkeL1e

ölüm

öyle gel-

doğrusu,

!zmir Barosunun da bu hususta önerileri vnr, o da

t

.

tık

daha

.Kanun. Bizi emekli

int~kal

Ben huzur içerisinde

etniş,

hakkı

maaşı bağlanacak.

edecek. Peki, birde bunun üzerine
olmadıktan

sohra

ynşlılığımda,

evet isteriz, zaten biz ömrümüz boyunca onlar için

birde onlarn ölün

tazminatı

ve öyle zRnnediyorun ki,çok

nfedersiniz, yrmi ynrın bu tazminat çıktun, hayır s ız bir evlat;" şu
babam ölsede bir Mura4
enaleyh, ben
tazminatı

beni

şu

şekline

J;Bzminatı

şeklindeki

dön~ştürülmesini

sabırla dinlediğiniz

varolun.

için

Çok afedersiniz. Binn-

önerinin,

yaşlanna,

yaşlılık

arz ve teklif ediyorum ve hepiniz

saygılar,

sevgiler sunuyorum.

Sağolun,

(Alkışlar)
BAŞKAl~-

Söz
\· ..'

ölüm

Arabası alsar.ı"diyecek ...

Teşekkür

sırası

sayı'n

ederiz.
Merih Sezen'dü, buyurun.

MER!H SEZEN {!stanbul) -

Sayın başkanlar,

kıynetli meslektaşla-

sayın misafirle~;

Bendeniz bu
meslek

yıl

sorunlar::ı.wıza

gerçekten çok güçlükler içerisinde bizi
çok

ağır

bir yer vernek

bıra-

istiyorduı::ı konuşı::ıala-
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düşünüyordun, yalnız

Ciddon böyle
delegelerden

tuğum

bir. olay

şimdi

dolayısiyle

len bir avukat

bugün

savunı:.ıa

arkadaşırı

biraz önce koridorlarda

imkaraya golen delege

akşm.1

göreviyle

gittiği

yerdE;

durunundan bo.hsottiler ve

konuş

arkado.şlarıE1

tartaklo.nıp

savcının,

dövü-

"Kardeşiı;ı

ben sana söyledin, buradan git, biz senin can güvenliğini koruyamayız"
demesi üzerine kafamda
Eğer

lerde bize

şöyiiı.e

birşey belirmeye·başladı:

biz·cidden hukuk devletini kuramayacak olursak, mahkeme-

ayrılması

gereken

da uzun süre beklemeUfiZ,

odaların

sorunları

olmadığı,

yerinde olui.

acaba

kendil:i,ğinden

koridorlar-

çözülebilir mi?

Kendi kendime verdiğim cevapta yinede bize; yani şu kağıtlarda yazılı,
.anayasalarda
lü bir
le olup

yazılı

insan haklariyle ilgili bütün

şekilde kanunlarımıza girdiği
olmadığını tartışmanın

yurun yine oradan

öncelik

bir.konuyu

kazanacağına

konuşmamdan

raporunda da zannediyorum bizden.

karar verdim, af bu-

istenmiş

önce zate? Yönetim
bir ·durumu

açıklamak

K~rulu

isterim. ·

şudur:

Arkadaşlar,

politika nedirf Biz politika ile ne dereceye kadar

ilgiliyiz? Bu mesele_;ye hakikaten bir
pimizin

bildi~i

propaganda

açıklık

getirmemiz gerekiyor. he-

gibi, politika; politika örgütü olan partilerin seçime

yönelik tüzüklerinde,
ması,

bir ortam içinde bunun cidden böy-

başlıyorum.

Arkadaşlar,

O da

böyle süs.,-

kuralların

programlarında

yapılması

yapılan faaliye~tir.

gösterdikleri ilkelerin savunul-

ve seçimle bu yönden iktidara gelmesi için

Barolar

birliği,

avukatlar,

barolarında

kat'iyetle

bundan yana bir eylem içerisinde olamazlar. Daha ileri götürüyorum,
program ve faaliyet itibariyle seçime yönelik

p:r;opagandayı

yapan (X),

(Y) partilerinden bir tanesinin durumunu övenveya yeren bir tutum da
olamaz bizler için.Bu da bence
yorum; bunun

t"',

l

dJ.;şında

bize

doğrudan doğruya politikadır. Noktalı-

3rasaklanmış

bir

sınır

yoktur. Çünkü, çok ge-

niş düşünecek olursanız, Apolitik hiçbir şey yoktur. Bumn bu şekilde

f'
~

-~

··:

'.'.!····.··.:

•

rf.
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[.
r.

zabıtlara
tikayı

yen

geçmesini isterim. Politika
Türkiye Barolar

barolarımızda,

varsa örgütleri

arkadaşlar

zim konumuz bu

durum böyle olunca, çok

sınır

bir

açıklamak

kıymetli

yapmak iste-

yapmayız,

istedikleri

vardır,

budur. Bizler poli-

sınır

Dirliğinde

Bunu böylece

değildir.

~imdi,

kadaşım

d~yince

yapp.rlar. Bi-

şekilde

isterim.
sayın

Orhan

ar-

Apaydın

çizgisi çizdi; Türkiye'de uygulanmakta olan fiili o-

laylar ile, kanuni diyemiyorum, kanuni değil çünkü, oysa biz hukukun üsve hukuk devletinden bahsetmek istiyoruz, kanun devletinde

tünlüği.inden

uygulanması

açıklamalar

Türkiye,l950

yapmak istiyorum.

doğrudur.

Evet,

Arka-

noktalara mümkün mertebe ben de tekrarlara girmeden

daşıının değindiği
bazı

düşüyor:'

gereken kurallar uygulanmamaktayken, bize ne

Roma

Anlaşmasına,

yıllarında imzalanmıştır

bu

Avrupa Konseyi üyesi olarak
anlaşma,

koymak sure-

imzasını

tiyle sözünü vermiştir. Bu söz evvela insan haklarından başlıyor. Yani
kişinin özgürlüğü,

ilgili bütün

fikir

kuralları

özgürlüğü,

kabul

yaşam özgürlüğü,

ettiğimizi

ve

kişi

güvencesiyle

bunları Anayasamıza

geçirmeyi

vaadettiğimizi sözümüzle, imtamızla tespit etmiş durumdayız. Nitekim

1961 Anayasası aynen, bugün iddiasında olduğumuz Kara Avrupasın:ln,çoğul
cu demokrasinin, herkesin
de bir

ağzından düşmeyen

özgürlükçü demokrasinin biz

parçası olmayı vaadetrnişiz, Anayasarnızda

kuralları

da bütün

ge-

çirmişiz.

Kanunlar böyle. Uygulamalar kanunlarla
midir·: Bunu

karşılaştırmak

bizim en

yimdi burada, Samsun'da
·. hakikaten
ğıza

öncülüğünü

hakikaten

Barolar

Birliği

cak, hukukun

yaptığı

dolaşır

başlaya~,

hukukun

hale gelmesine

Yönetim Kurulunun

üstünlüğü,

doğal

hukukun

ya da üstün bir makamda hukuk

Türkiye Barolar

büyük

çabalarını

yukarıda

vardır

midir,

değil

görevimizdir.

üstünlüğü

ço~

eş değerde

deyimi

Birliğinin

artık

katkısı

ağızdan

a-

olan Türkiye

tabii övmek isterim. An-

bir iskemlede yeri

gibi, bir

düşünceden

olduğu,

ibaret

değil-

- 66 -

f1

üstünllı.üğünün

dir. Tekrarlamak gerekiyor burada; hukukun
var, o amaç da, çok lnsaca
kişilerin,kuruluşların

söylenınesi

hukuk

doğ;al

Bu, öncelikle

idarenin

açısından

Hukukun

tında haklarının bulundurulmasıdır.

yapılır'?

gerekirse;

tek bir

kişinin,yardıma

karşısında

üstünlüğü

amacı

muhtaç

güvence al-

budur. Bu

nasıl

b~ğımsızcasına kararlarının

hakimierin

ve-

rileceğine gelen inançtan geçer, idarenin kesinlikle mahkeme hükümleri.:.

ne riayet etmesiyle yerinde olur ve de idarenin
davranınasiyle

seyi

mümkün olur. Yani,

ayırdetmeden

herkese

hakkuku ile olur, ama ne
larını

iken,

bir

eşit

toplarsanız
düşünecek

50. Peki

şekilde

göre 28'e
bunların

sayı

ölü adedi 25

bulunuyor, son dönemde. Hepsini

hepsi ofuabilir diye bir fikri bir an için

hukuk devletini, hukukun

letini, kanun devletinde buna imkan var
Çimdi, ben de Orhan

hiç kim-

hakikaten ta-

ben bugüne kadar

ettiğim yavrularımızın

çıkmış

objektif

şekilde

uygulanmasının

olursak, ya bunlardan bir tanesinin failinin

Bıraktım

·tılıyorum.

objektif bir

görüyoruz?_Arkadaşlar,

son dönem içerisinde tespit
şimdi duyduğuma

denil!·?

kanunların

vatandaşıara

üstünlüğünü,

bulunmamasına

sosyal hukuk dev-

mıdır arkadaşlar,

Apaydın arkadaşıının

ne

soruyorum? ..

önerismne içtenlikle ka-

Burada yalnızca bunu bir bildiriyle kamuoyuna yansıtmaktan

ibaret bir görevimiz yoktur. Cidden sorumlu olan yürütme organının bu
konuda bugüne kadar tek bir failinin
karar

altına alınmasını

düşünülmesiyle

şünür.

Rüyalarımızı

düşüncenin
rupasında

ınize

vamlı

kabul

konusunda

kınanmasının

istiyorum.

Sayın meslektaşlarım,

olur,

bulunmaması

özgürlük fikrin özgürcesine söylerrmesiyle

olmaz. Herkes beyninin içerisinde zaten özgürce düda özgür olarak görüyoruz zaten. Özgürlük demek,

özgürce ifade edilebilmesi demektir. Madem ki, biz Kara Avçoğulcu

etmişiz

demokrasilerin

eşdeğerindeki

demokrasiyi kendi bünye-

ve övmekteyiz, özgürlükçü demokrasi olarak bunu de-

olarak tekrarlamaktayız; özgürlükten korkmamamız lazım. Fikir

Özgürlüğünden

hiç

korkmamamız lazım.

Oysa,

arkadaşım

izah

ettiği

için

- 67 tekrar etmiyorum;

kanunlarımızda

özgürlüğünü kısıtlayıcı

fikir

durmaktadır.

Kanunumuzdaki maddeler durup

Ben size bu 141 ve 142 nci maddelerin
bir durumu da arzetmek isterim.

ne

yazıktır

orijinal

141 ve 142

konduğu düşünülecek

amaciyle

ki, bir dönemde .vatan cephelerini

nci maddeden muhakeme

uygulanmasında

Hafızalarınızı yoklayınız,

uygulanması

nci maddenin kimlere

Ceza

kurmuş

olursa,

kişiler

olan

141

Demek istiyorum ki, politik neden-

edilmişlerdir.

lerle bir süreç içerisinde .muayyen bir kanun maddesini koymak, bir .amaca yönelik kanun maddesini koymak bazan teper,

insanları

kendi kendi-

ne o çukurun içerisine düşürür. Objektif davranmak lazım. Kanunları
mızda

141 ve 142 nin

cuttur. Bu
aynen

bakımdan

katılıyorum;

önerdiği

önerim

başka

Orhan

şudur;

Artık zamanı

dahi

olması lazım

lis

nasıl

grev yapar? Özlük
Türkiye'ınizde

devlet

memurlarının

leri için kendi

durum var; hu-

memurlarının

şahit

haklarını

sendika kurmala•

akibetleri

varan devlet

bu~

iki

dudağı ·arasında

kal-

muhakkak kendi hak ve özgürlüklerini alabilme-

memurlarının

yer

o memlekette

oldum. Diyeceksiniz ki, po-

iktidarların

sendikalarının kurulması

yanlarında

sıra

ör-

almak için polisler de grev yapar.

ortamının yaratılması

likle gereklidir. Bu konuda Türkiye Barolar

cadelede

ha-

geçmiştir.

ve ben bir

sendikaları vardır

zamanda, polislerin grevine

Onun için
mış

no~mal

yoktur arkadaşlar. O kadar ileri gidilmiştir ki, Frahsa 1da

polislerin

lunduğum

fikrine

gelen var, birde uygulanan var. Avrupa

demokrasilerinde hiçbir tanesinde devlet

neğin,

maddeler mev-

Apaydın arkadaşlmın

konuya temas etmek istiyorum; olail

kuki durumumuz var,

rı yasağı

başka

bunu bir karar halinde oylamak suretiyle

le getirelim diyorum.
Bir

cezalayacak

olayları

sendikal özgürlükleri için

almasını

Sayın arkadaşlar,

Birliğinin

bir

adedi milyona

yaptıkları

temenni etmekteyim.

diğer

konuyu

açıklamak

kesin-

istiyorum.

mü-
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j'önetim Kurulumuz
hukukla ekonomi bilim

Kıymetli

yardımını teşhis

etmişler

bildiğimiz

Ekonomi;

çerli olan bir

ve buradan toplumun
büyük etmisi
ıarına

kide

bir bilim

oluşması

vardır.

mukabil bir etkisi

işte

bizler görevli

Vatandaşlar

lerince uygun

politik

kapsar

olan hukukumuza da

olan hukukun da toplum olay-

4 etki müspet

olmalıdır,

o et-

savunmasın~

Özgürlükçü demokrasilerde

rahatlıkla

gerekli

propagandalarını yapmalarını

kendi-

oy vermek suretiyle

teşekküllerine

çalışırlar.

olarak bu politika partilerinin

tandaş

içerisinde ge-

olaylarını

özgürce, kendi akibetlerinin

kendilerini savunmaya

ve

geçerli

üstyapı

üstyapı

olacaktır,

altyapısı

bulunmaktay:ı,z.

buldukları

uygulamalarını

dalının

içerisinde

Tabiidir ki,

birbirine

çalışmalara girmişlerdir.

ve bu konuda

gibi bütün toplumumuzun

olaydır,

dallarının

sınırsız

programlarını

mümkün

kılar

ve va-

da, önünde serilmiş olan imkanlardan bir tanesini seçip oyunu

verir ve bu suretle temsilini teminat
hangi bir

kısıtlanma

bahis konusu

altına almış

değildir.

!şte

olur. Burada her-

bütün Avpura demek"

rasilerine bir göz atmamız kafi gelir; orada gördüğünüz gibi bize
çok ters gelen bir
yor. Bizde durum

düşünce

de bazen oy almak suretiyle canlanabili-

Anayasamızda

riyet hududu içerisinde

saptanmış

uygulamanın

de, somut uygulamalardaki

olduğu

mümkün

çelişiklikler

üzere muayyen bir hür-

olaçağını

gösteriyor ise

maalesef Anayasal

çizgiler~

deki imkanları da ortadan kaldırmaktadır,Türk hukukçular~ Anayasada
hiç olmazsa yazılı olan, olması lazım gelen (Hukuk açısını bir tarafa
bırakıyorum)

, '·

çizgi içerisindeki özgürlüklerin

derecede görev

için

Birliği

kararların uygulanmasında
şöyle

bir

birinci

almalılar.

Türkiye Barolar
cak

savunmasında

şey

Yönetim Kurulunun Genel Kurulca

daha somut bir

şekilde

alına

çalışahilmesi

önermek isterim; bu, Türkiye Barolar

Birliği

Yöne-

- 69 tim Kurulunun belki de
tir.

İşte

yardımları

arnade

söylemek isterim.

olsun, zulme

yapıp yıkacağız.

ceğini

iddia etmek mümkün
aşılmış

yapışmış

larla

bak:ı:mdan

katılmakta

Yönetim Kurulu-

da olmak üzere

beliren bu atmosferi ne
vatandaş

yapıp

olarak, hukukçu

bazen etken olabilir; ama bunun etken olabiledeğildir.

Türkiye Barolar

olmasına rağmen

göre,

arındırılmasında

Türkiye Barolar

Birliğine,

henüz daha büyük

olduğunu gördüğümüze

habis bir hale gelmeden önce
tedir. Bu

Birliği

adınıza

Burada teker teker bizlerin

çalışmalarımız

devletine

yapmaya sizin

haksızlığa karşı

olarak

1971-73 dönemi

üye-

bitirmek istiyorum; bizler durum ne olursa

şöyle

karşı,

barolarının

bütün Türkiye

içerisinde Türkiye Barolar

na gerekli bütün

Sözlerimi

işte

derhal seçip bizlere görev verebilirler ve biz

komisyonları

olduğumuzu

bir mücadeleyi gerektirecek-

aşacak

emirlerine amadedir, istedikleri konuda iste-

arkadaşlarım

imkanlarımız

kendi

baroları,

bütün Türkiye

leri avukat
dikleri

çabalarını

Birliğinin

urların,

hukuk

bunların ayıklanmasını

büyük görevler
çalışmalarına

düşmek

komisyon.-

büyük fayda görüyorum.

Son olarak iki nol-ctaya temas .etmek isterim. Bir tanesi; 1961
Anayasasının

haksız

1971-73 fevkalade döneminde

örtrnek suretiyle

gördüğünüz

yere özgürlüklere

gibi Anayasa Mahkemelerinin faaliyet im-

kanlarını kısıtlayıcı ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri gibi (Demin
kadaşımın töylediği

şal

ar-

gibi) seçilmiş hakimlerden meydana getirilen fev-

kalade malıkernelerin ortaya çıkmasına sebebiyet veren gereksiz değişik
liklerin ortadan
aşağı

kaldırılması,

eski haline getirilmesi

kendilerinin daha önceki
ları

ölmuştur

bu

1961

Anayasasının arındırılması,

çabasında

toplan~ılarda

Barolar

değiştirilmesindeki

Son sözüm;

çabalarının durmaması

Vatanımızda

Birliğinin sanırım

söyledikleri gibi büyük

değişikliğin yapılmaması

okuma yazma

en

katkı

için; fakat bugün tekrar
gerektiğine

oranı

kaniyim.

% 50'yi

aşamamış.

Maalesef ölüm cezaları hakkında hala bizler buradan kesinlikle.bir.

varmış

karara

ceksiniz.

- .70 Neden okuma-yazma nispetini öne

değiliz.

Şu açıdan

söylemek istiyorum ki, genellikle ölüm

okuma-yazma nispeti az olan .memleketlerde sorumluluk
Sorumluluk,

düşmemektedir.

.da

düştüğü

için, bunun

onları

çezasının

bu

cezalarında

faillere

yalnız

olan

şekilde b:ı.rakmış

anlayışa

ölümle kendisine ödetilmesinden yana

olmadığım

içindir. Hele hele politik

asılması,

çağımızda

önemle bir karar

sürdüm diye-

düşünülebilecek

düşüncelerden dolayı insanların

bir

alınmasından yanayım.

Bu konuda da

şey değildir.

her halde bu konuya

Arkadaşlarım

değineceklerdir.

aldım,

Vaktinizi

BAŞKAN- Sayın

Burhan

Burhan Karaçelik, buyurun.
. .

KARAÇELİK

. Kurul

'

Birliğinin kuruluş

bizi tatmin edici, doyurucu.

çalışmalar

toplantısından

bugüne kadar bütün Genel

toplantılarına katılma bahtiyarlığını

dan biriyim. O günden bugüne Barolar
malarının

safha safha

Ancak,

kendiınce

Birliği

arzu

açıklanmasını

arkadaşlarınız

Yönetim Kurulunun

çalış

görüyorum.

gittiğini

arz etmek istiyorum ..

şükranlarımı

belirmesini arzu

görüşünün

kazanmış

daha olumlu bir yöne

nasıl

Bu itibarla da kendilerine

lunun

Değerli arkadaşlarım;

(Zonguldak)-

Genellikle rapor ve
Barolar

(Alkışlar)

af buyurun; sag';olun efendim •.

ettiğim

ettiğil'l bazı

ya da Yönetim Kuru-

konulara

değinmek

iste-

rim.
Raporda, mahkeme

yerine getirilmemesi bir eylem

ka:ı?arlarım,n

olarak kabul ediliyor. Raporda, Barolar
ki bir
gördüğü

ler

baskı

grubu

yayınlandığı

görüldüğüne

kamu

belirtiliyor. Yine raporda,

hukuk devleti ilkesine uygun

rim ki, mahkeme
de

olduğu

Birliğinin

davranılmasını

belirtiliyor. [,)imdi ben
kararlarının

diğer

niteli.ğinde

Anayasanın

teminen bildiri-

arkadaşlarım

yerine getirilmemesi bir eylem

göre, bu eyleme

karşı

sadece bildiriyle mi

yoksa biz de bir eyleme geçmeli miyiz?

Şu

ön-

gibi deniteliğin~

çıkmalıyız,

anda bir eylem türü önermek
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günün

çünkü hangi eylemin hangi

değil;

koşullarına bağlı.

Bu itibarla, acaba(Adana'da

cü Genel Kurulda da bendeniz

aynı görüşü

lere,

zamanı

bazı.direnişlere

nun bu.konudaki

şartlarda kullanılacağı

geçme

adım

lerde

eylem-

midir? Yönetim Kurulu-

yürekten

hususları

katı

ve kutluyorum.
Demin de arz ettim, Barolar

admm

Dördün-

istiyorum.

görüşünü öğrenmek

Sosyal güvenlik konusunda önerilen
lıyor

artık bazı

savundum)

gelmemiş

yapılan

o

daha olumlu yöhlere

açı.kça

doğru

Barolar BirliE;inin

girdiğini şahsen saptamış

Birliği kurulduğundan

bu yana

gitmektedir. Son rapordaki öneri-

daha ilerici bir tutum içerisine

bul unuyorurn. Mesela, sosyal güvenlik huku-

kunun bütün felsefi temelleriyle Türkiye'de kurulması öneriliyor.
Mesela, sosyal sigortanın sadece sigorta olmaktan öteye,artık sosyal
güvenliğe dönüşmesi
.mıyle

öneriliyor. Sosyal hukuk devletinin gerçek anla-

sosyal

oluşması,

güvenliğin

devletçe

öneriliyor.

karşılanması

Sosyal güvenlik vergisi belki ilk defa Türkiye'de öneriliyor. Bütün
bunlar, olumlu

düşüncelerin

Avukatların

var.
di,

Şimdi

oluştu

artık

üstünlüğünü

bugün resmi

Anayasa; her

şeyden

ınesleğimiz

fikir olarak ortaya

ınercilerde

sözü hiç olmazsa sözcük olarak ele

öngörüyor. Kendi

çalışınaların ınahsulü.

sosyal güvenliği konusunda raporda kısa bir bölüm

biz hukukun
ve

ve olumlu

dahi hukukun

alınıyor,

evvel olanak

attık,

işlen

üstünlüğü

söyleniyor.

eşitliğini

yönünden acaba olanak

benim

kanımca

eşitliği kurulmuş

mu?
Değerli arkadaşlarım;
Taşralarda,belki

zın

büyük

şehirlerde

genç avukat

arkadaşlarımı

tutunabilmek için, asgari şartlar altında geçimini sağlayacak

para kazanabilmek için hatta ve hatta bir
nasıl

çırpındıklarına

hep

şahit

oluyoruz.

yazıhane
Şu

açabilmek için

şartlar altında,

hele
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da

olan

avukatlığa başlamış

maaşı

sur lira emekli

bana gücenmesinler, 4 bir kü-

arkadaşlar

almak suretiyle

sıfırdan avukatlığa başlayan

avukatlığa başlayan kims~lerle

kimselerin olanak

diye-

eşitliği vardır

bilir miyiz?
Geçen sene Sekizinci Genel Kurulda zannediyorum Necla
Hanımefendi

bir

şeyden yakındı,

bizi müvekkillerle

la

kurtarınız."

görüştüğümüzde,

müvekkille

lar. Hatta ve hatta hepimizin
geliyor, hayat

Şartları

aşkına

olmaktan

karşı karşıya

yapmaktan

pazarlık

"Allah

bir formül bulunuz ve
müvekkille

kurtarınız,

dedi. Tek tek bir çok

karşı karşıya

arkadaşlarımız

yakın:r.ıaktadır

gelmekten

başından geçtiği

Fertalı

gibi vergi

zamanı

parayı

o kadar güç ki, vergi için.bir

bir

köşeye ayırma imkanını bulamıyoruz, vergi zamanı geliyor sağdan sol-

dan para
Birliği

YönetimKurulu

Eğer düşünüyorsa,

şuna

Bunların

katen çok

artık

bunu kamuoyuna

dışında,

değerli

cidden

gelmek istiyorum; acaba Barolar

avukatlığın sosyalleştirilmesini

midir? Bu konudaki

gelmemiş

yısıyle

Buradan

arıyoruz.

görüşlerini

oluşturmak
öğrenmek

için açwak

mu?

zamanı

istiyorum.

ekonomi-hukuk kongresinde bulundum, haki-

bir kongre oldu, Baro1ar

kutlamayı

düşünüyor

bu kongre dola-

Birliğini

gönülden istiyorum ve kutluyorum.

Ekonomi--hukuk kongresi sonunda, ekonomi-hukuk kongresine
sunulan

tebliğler

ka istifade

büyük bir

edebileceği

bir

yapıt
yapıt,

Yönetim Kurulundan rica ederim,
arkadaşlarımıza
arkadaşlar

bu

alınmasını

arkadaşlarıma

eğer

karşılığj';nda

bastırıldı,

mümkünse bu

herkesin mutla-

tafsiye ederim ve
yapıtı diğer

bütün

göndersinler ve bütün avukat

yapıttan faydalansınlar.

Göçmen
ele

beifi.eli

halinde

işçi

sorununun tamamen insan

hakları

çok yerinde buluyorum ve bundan

Kurulunu kutluyorum.

yönünden raporda

dolayı

da Yönetim

--
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Yalnız

adli tatil konusunda

Yargıtay Başkanına başvurdukla

rını söylerler} bunu bendeniz yeterli görmüyorum. Adli tatil hakika-

ten daha gerçekçi bir formüle bağlanmalıdır. Adli tatil, tatilden
istifade eden hakimlere yaramaktadır. G~nellikie avukatlara adli tatil hiç

yaramamaktadır.

Binaeanelyh, benim

değişiklikle

kanunundaki yasal

kanımca

bu ancak usul
bağlanabilir

gerçekç:L bir çözüme

gö-

rüşündeyim.

Raporda adliye

sorunlarından

çok

kısa

olarak bahsediliyor.

Arkadaşlar, Türkiye'de mahkeme kadroları gerek hakim olsun, gerekse
zabıt katibi olsun, gerekse savcı olsun, bir sorun haline geldi.

Koskoca

ceza mahkemesinin

ağır

Başkan

veya üyesini

ama onun

alırlar;

yerine 6 ay, ı sene de hakim tayin etmezler. Falan yerdeki sulh mahkemesine hakim tayin ederler; ama. falan yer ağır ceza mahkemesi baş
kanını alırlar,

aylarca onun yerine bir

etmezler. Sanki bu kadrolar gökten
türlü adliye

mekanizmasının

çözememiştir.

Adalet

Bakanları

bütçe müznkerelerinde veya
Bakanlığı

kalmıştır.

kadro

Buna

başkan

inermiş

gibi Adalet

sorunlarını

meslekten

veya bir üye tayin

benim

gelmiştir;

kadroların alınmasında
karşı

Türkiye Barolar

en

Bakanlığı

bildiğim

bir

bileli

ama Mecliste
zayıf

Birliği

Adalet

artık

daha

etken bir mücadele içerisine girmelidir derim.
Bir

tısı yapılmıştı,

süratle

konu; 2 sene evvel Ankara'da Baro

diğer

orada da önerdim, adliye meslek

gerçekleştirilmelidir.

diye makine

başına

Sokaktan tutulan

oturtuyorlar, mahkeme

Başkanları

toplan-

okullarının açılması

adamları zabıt

zabıtlarını

katibi

çözebilirseniz

çözün, hadi hakimin az çok kulak dolgunluğu var, Yargıtay o zabıtlar
la

nasıl

karar verebilecektir. Binaenaleyh, adliye meslek okulu

Türkiye'de

kurulmalıdır.

artık

PTT meslek okulu var, maliye meslek okulu

var, "Adalet mülkün temelidir" deriz, adalet meslek okulu hala kurula-

--..,
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Bu konuda çok süratle takip edilmelidir. Raporda bu husus-

ta da bir sarahat

bulamadığım

şudur;

Yönetim Kurulunun

lerine

teşekkür

kanı

görü,şüm

Tüm olarak

ve raporu çok olumludur, kendisaygılar

ediyorum, sizlere de

(Alkışlar)

sunuyorum.

Kangal, buyurun.

KMGAL (Balıkesir)- Sayın Başkan, BirliP;in sayın Baş-

ve Yönetim Kurulu üyeleri, çol\:
Öncelikle

larını

değiniyorum.

çalışmaları

BAŞKM~- Sayın Hurşit

Hurşit

için

Balıkesir

sizlere sunmakla

değerli

Barosunun

bahtiyarım.

arkadaşlarırı;

başarı

dileklerini ve

Bu arada,yeni kurulan

saygı

Ağrı

Baro-

sunu da Balıkesir Barosu adına burs.da selamlamaktan müstesna bir zevk
duyuyorum.
Sayın arkadaşlarım;

Mümkün

olduğu

kadar zamandan tasarruf

girmeden ve benden önce söz alan
deği~meden

porun

Hukukun
yolundaki

yapmaya

üstünlüğü

çalışmalara

çağırısına

detaylara

arkadaşlarımın değindikleri

satır başlarına işaret

ve bir deyimle

eleştirisini

bakımından

konulara

etmek suretiyle ra-

çalışacağım.

konusunun ve

kavramının somutlaştırılması

bir·örnek vermek istiyorum.

Bcılıkesir

uyarak Birlik Yönetim Kurulunun ve sayin

Barosunun

Başkanının Balı

kesir'de yaptıkları basın toplantisı, konfrans ve meslektaşlarla
hakiınıerin

ve

savcıların

herhangi bir konunun
kalini

kendi

güzel bir yöntem

sonuÇJlarından odindiğimiz

Şöyle

ki, Haziran

müracaatlara Baromuz muhatap

edilebilir mi diye

çeşitli

ve

bu

sendikalardan

götürmüş

toplantıdan

konfransın

halka inti-

olduğu kanısına

olrıuştur. Örneğin,

verdiği

toplantısını;

gılıderek

izienimler bizi

ayında yapılan

sosyal güvenlik konusunda

hasbahal

meslektaşlarımıza

sağlaması balnınından

lantının
tadır.

iştirak ettiği

da

sonra

bu topbulunmakçeşitli

sayın Başkanımızın

bir benzeri tekrar

aldığıı:ıız

teklifler. Yine bil

örnek vermek lazım gelirse, Haziran 1975 tarihinden sonra Balıkesir
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taşıyan

hukukun

sık sık

ilgili

yazılar

ve bu

başlığı

haberler ve yine o tarihten sonra Baromuza ve Barolar Bir-

liğinin çalışmalarına

Barolar

üstünlüğüyle

Birliği

ları arasında

duyulan ilgiler. Bfu da gösteriyor ki, Türkiye
meslektaş

öncelikle kamuoyunda ve daha da önce kendi

ve hukukçular

arasında

·tutunabilecek bir kavram ortaya

atar ve bunu uygun yollarla kamuya intikal ettirebilirse, bu kavram
ve bu konu Türk
İşte

Halkının malı

olmakta daha

bu noktadan ve bu deneyin

kolaylık

verdiği

görüyor.

izlenimle diyorum ki,

1

gerçekten üzerinde

anlaşılması

sonra bütün

ondan sonra da

birliği

etme-

öne sürülmeli, Genel Kurulumuzda

hukukçuların malı

halipe getirilmeli ve

usanmadan bu kavramlar

yılmadan,

fikir

hukukçuların

işlenmeli,

si mümkün olan kavramlar
tartışılmalı,

önce

halkın malı

haline

getirilmelidir.
üstünlüğü kavramı,

Hukukun
lerce

anlaşılamamaktadır

gelmektedir

şeklinde

hukuk devleti

kavramı bazı

çevre-

denilmektedir raporda ve bu bilgisizlikten

bir de

yargıya varılmaktadir.

B~ıbilgisizlik

ihmali de olabilir, iltizami de olabilir. Belki bazı çevreler iltizami olarak isteyerek mu kavrama yanaşık durum içinde değillerdir,
bu

kavramı

İşte

bilmemezlikten gelmektedirler.

öğretmemiz

onlara onu

lazımdır. Bundan siyasi güçler kastediliyorsa(ki, öyle anlaşılmakta
dır

bir kısım siyasi güçler) onların tabanına bunu öğrettikten sonra,

onlar bunu

öğrenmeye

toplantısı

vesilesiyle arz

sındaki

ilişkiyi

Kısaca

bağlı

zamı

şekilde

kalacaklardır.
ettiğim

Bilmiyorum,

izlenimimle bu

Balıkesir

vardığım

sonuç ara-

izah edebildim mi?

özetlemek gerekirse; bunu

devlet, Anayasaya

lama konusunda
A

mecbur

birtakım

saygı,

yargı

çevreler,

hukuku~ üstünlüğü,

hukuka

organlarının kararlarını

birtakım kişiler

uygu-

ihmali veya ilti-

bilmemezlik içind.eyseler, onlara bunu bildirmenin yolu,

fikir gücümüze ve kendi

birliğimize,Barolarla

BirliP:;imiz

arasındaki
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ilişkinin iyiliğine,

sürekliliğine,

sağlamlığına

güvenerek bunu halka
i

götürmek ve bu suretle müeyyideli hale getirmek suretiyle ihmali veya
iltizami sure~te bu kavrarolara itaatkar olmayan veya bilmemezlikten
gelenlere bunu bu yoldan öğretmek mümkündür kanısındayım. Tabii bu
zaman

işidir,

sabır

işidir.

Zannediyorum

sayın Başkanımızdan duymuştum,

yasa Mahkemesinin kendisini kabul

ettirebilrrıesi

ve hatta_Senatonun bodrumunda 30 sene

mıştır

kılmıştır.

lazım-ül

Onun için acele eden bu

kavramın

Amerika'da Ana-

bile uzun seneler almecbur

çalışmaya

bıra

bir an önce herkesee

ittiba kavramlar naline gelmesi noktasında bu kavramların

bütün politik güçler tarafından benimsenmesi ve davranış ilkesi ha~
line getirilmesi hususundaki sonuca bir an önce varmak
aceleci olan

arkadaşlara

bütün içtenlikle yürekten

ümitsizliğe düşülmemesini

de bilhassa

verdiğirrı

noktasında

katılırım.

Ancak,

misallerle (Ki misal-

leri bilhassa onun için verdim) ümitsizliğe düşülmemesi lazım geldiğine

de

inanırım.

Biz bu
katları

dikten

kavramları

Türk

dışında
v~

hukukçuları

da bu ravram

Türkiye'ınizde

bağlı

devlet ve bunun

ilkeler haline

özlemini

gelrrıiş

gereği

çektiğimiz

hukukun

üstünlüğü,

olan ilkelerin herkesee

olduğunu göreceğiz

görüleceği inancı içindeyirrı,

parçalayıcı

etrafında birleştir

o kanallarla ve fikir gücümüzle kamuoyuna mal ettikten

sonra

bunun

tam inanç içinde kabullendikten, Türk avu-

kırıcı

aksi yöndeki tutumlara ve güncel olaylara

Öncelikle bir

noktayı

edilirken, fikir sa.hibinin

saygıdeğer

ve ben, bizim nesil için de

bütün ümit

dumu muhafaza ediyorum, bu umudu benimle

hukuka

paylaşınanızı

ve yüreklerimizi
rağman

bu

urrıu-

rica ediyorum.

da arz edeyim;. bu gibi fikirler beyan

kişiliği

öne:c:ıli

değildir;

ama bir noktada

önem kazanır, bendeniz hiç bir siyasi ideolojik fikre ve örgüte angaje

olrrıamış

bir

insanım.

Notlarım

bu kadar; ancak benden önce

konuşan sayın arkadaş-
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larımın

tarzı

tespitine

önerilerine

ilişkin

katılmakta müş-

külat çekiyorum. Belki biraz evvel arz etti~im inaricımın, umudumun
tesirinde de kalarak.
Şöyle

lim, biz gösteri
yürüyüşü,
davranış

yapalım,

ki, biz eylem

yürüyüşü yapalım,

boykot,

direniş

ise,

tarzları

eğer

bazı

biz

neden

mahkemeleri boykot ede-

arkadaşlar?

Bence

bir yerde kanunun himayesine mazhar

bu biraz da fikir gücü az olan kitlelerin

ve adet ço~unlu~una dayanarak siyasl. güçleri etkilemek:xx
sahip olan örgütlerin
kadaşların

laşvuracakları yollardır kanısındayım.

katılır mıyım,

katılmaz mıyım~

ve ona

ilkeler

müteferriği

mek veya bunlara çok ters
yürüyüşü

Bu ar-

bunlar Genel Kurulun

tespit bakımından ~ya sunulduğu zaman oyuroma belirleyeceğim

bu kanaatlerimi; ancak ana fikir olarak
üstünlüğü

olana~ına

ana fikirlerine katılıyorum. Pek tabil. ki, birtakım somut

önerilerine
e~ilimini

gösteri

bakımından bunları

düşen olayları

kabul ettir-

için ben gösteri

kınamak

birtakım direnişlere

yapmadan, boykot yapmadan,

hukukun

şuna katılıyorum,

geçmeden

diğer bir tabirle birtakım eylemler yapmadan, birtakım fikri çalışma

lar yapabıleceğimiz kanısındayım. Yeter ki, fikri çalışmalarımızın
amaçlarını iyi s~ptayalım ve bilhassa belirtmek isterim, bu fikrl.
çalışmalarda

ilkeleri bütün

saptayacağımız

line getirebilecek

şekilde

hukukçuların

ortaya koyabilelim.

Bu

ilkesi hatakdir-

yapıldı~ı

de görülecektir ki, bunlara lüzum kalmadan; ama tabil. biraz zaman
içinde

sabırlı

olarak varmak

l5000mevcutlu Türkiye Barolar
rak

istediğimiz

noktaya

Birliği yalnız

birtakım girişirolere başvurursa,

adet

varacağız.

Yoksa,

çoğunluğuna

fikir gücünden elde

dayana-

edeceği

~o

nuç kadar dahi sonuç elde edemeyecektir.
Diğer

taraftan,

da kabul etmeye ,

yaptığımız

görevin bir kamu görevi

birtakım sorumlulukları

omzumuzda

olduğunu

taşımakta olduğu-

r

muzu bilmeye mecburuz.

Diğer

taraftan avukat, baro, birlik

ilişki-

l
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başka

mesleklerde ve

likler arz etmektedir.
özellikle

ki,

Şöyle

örgütlerde mevcut olmayan özel-

dünyanın

her yerinde

çıkacaktır.

gibi

Parlamentoda en çok temsil
:mensupları

bulan.veya Parlamentoya en 90k giren meslek

leıil'ilfrir

olduğu

en fazla siyaset yapan meslek grubu hangisi-

Türkiye'ınizde

dir desek; mutlaka avukatlar
imkanı

başka

desek; avukatlar

hangi-

Avukatlar, siyasete bu kadar an-

olacaktır.

gaje olan kimseler olarak pek tabii ki, sosyal bilimlerin politikaya
en yakın kısmın~ da icra ettiklerine göre bu tabiidir. Çeşitli partilere ve

çeşitli

fikirlere

Arkadaşlarım;

biz

bölünmüşlerdir.
eğer

amaçlarımızı

ve ilkelerimizi ve

açık

tabirle mücadele hedeflerimizi saptarken Baro olarak veya Birlik olarak

birtakım yanlış

sek; teker teker
taparlayıcı

baroları,

nitelik

içinde olur ve

davranışlar

örneğin Balıkesir

kazandıracağımız

yanlış

kararlar verir-

Barosunu veya

yerde aksine

dağıtmış

Birliği

olmaz

mı

yız?

Eğer

ile

düşünen

bütün hukukçuların veya bütün derken tabi,i ~ aklı selimi
baro-avukat-birlik

ilişkilerini ayırabilecek

ilişkileriyle

çapta

olanların

politik

(ki,

düşünce

ve parti

arkadaşlarımızın

büyük

ekseriyeti pek tabii böyledir) birleşebileceği fikirler üzerinde
değil

de, kazara büyük

düşünce

ve ilkeleri

düşüncesi

Balıkesir

sebebiyet verecek olan

Barosunun

düşüncesi

budur,

budur dtye ortaya atarsak, acaba bunun aksine

bunun aksine
bmr

tartışmalara

düşünmekte

arkadaşımızı

o rencide edilen

veya

hukukçuluk

arkadaşlar

arkadaşla

vasfı

itibariyle

birtakım

Birliğin
düşünen

haklı

ve

.olabilen

grubumuzu rencide etmeyecek miyiz ve

ister istemez Baro veya Birlik olarak
..

ters düşmeyecek raiyiz? O zaman birlikten, fikri birlikten medet uman
bizler kendi kendimize

çelişkili

önünde durumumuz ne olacak?
Türkiye Barolar

İı;lte

Birliğinin bazı

duruma

düşmeyecek

miyiz ve kamuoyu

bence önemli olan konu budur ve
çevrelere ters

düşen

hareketsiz

kalı-

yor

şeklinde

endişelerden

Bazı

- ?9 nitelendirilmesi mümkün olan tutumu zannediyorum, bu

gelmektedir.
çevrelere de tamamen ters bir

rekçe ile ters

düşmektedir.

Bu da her

gerelı:çe

şeye

ile,aksi bir gefazla oluyor;

karışıyor,

o da raporda belirtildiği gibi Bo.roların ve Birliğin yasal durumunu·
ve sosyal gürevlerini bilmeyen çevrelerden gelmektedir. Yani, Türkiye
Baroları

ve Türkiye Barolar

Birliği

ve tabiri kullanabilirim iki itham
lilik, fazla müdahalecilik;
pasif
li

kalıyor,

noktayı

detaylarıyle

ne kendileri derse biz

!şte

ya

hukukun

üstünlüğü

verdiğim

tarlı

ortasındaki

bulmuş

ne de biz o

isabet-

mudur? Hayir,

noktayı

tam buldunuz

atılışı

olduğu

olmnlarJ. ve

gibi

sevdiği

diğer

ve-

kalmaları.

davranışlarını

da buna

taraftan biraz ev-

Balıkesir basınl.nın

Haziran 1975 gü-

gerçeklerini gözönünde tutarsak,

bulduğur:ıuz

saptayacağımız

inansın

ve bugün

kimselerin bunu kullanmaya mecbur

nünden beri bu terimi pek

ilkelerin ve

Bunun

dozlarıyle

teriminin ortaya

böylece bir ortalama yol

hareket~

oluruz; ama bulma gayreti içindedirler.

benimsemiş

örnekte

,.iki iddia

tam aksi iddia, hareketsizlik,

kimselerin gerçekten inanarak ve

uydurarak bu ilkeyi
vel

ve

inanırız,

davranmış

inanmasın birtakım

Birtakım

diğeri,

farkı::-

Bir, fazla

karşısındadır.

olayların arkasında kalıyor.

bütün

dersek, içtenli

bi!'ibirinden çok

çalışma

takdirde, yeni ortaya
tarzlarının

atacağımız

çok geçerli ve

tu-

olduğu kanısındayım.

Burada bir noktaya temas etmek istiyorum müsaadeniz1e. Tabii
konu burada iste.r istemez o noktaya geliyor. Bunda müsaade ederseniz
şahsının bir naçiz iftihar payı .çıkarıyorum. İlk katıldığım Bursa Ge-

nel Kurulunda ve tabii ilk katıldığım~için havasına da tam girmemiş
tim bu Genel Kurulun.
yeti

esnasında

larını

hep

Yalnız,

katilmadan önce iki sene önceki faali;:;;

bu fazla hareketlilik, fazla hareketsiz

duyuyordur:ı,

arkadaşlar

arasında konuşuluyor

kalıyor

ve

itham-

tartışılı-
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yordu. O zaman
evvela bunu

bir öner.ide bulundum;"yasaklanan politika nedir,
lnzım.

tespit etmemiz

belki ondan esinlenerek bütün Türkiye
saptamakta
lıyor

yararlı olacaktır,

belki bu terinin ifade

sebebiyle

İkincisi;

ettiği

anlamın

sınır

mağdur olmasına

görevlilerinin

B::ırolnrının davranış

bir.

birtakım yanlış uygula:c:ıalar

terimi fikir hürriyetine bir

Birliğinin

Bu, Türkiye Barolar

bu terin çok
tam

ve

biçi,mini
tartışı-

açıklığa kavuşmaması

da oluyor, yasaklanan politika

gibi getirilfuyor,

sebebiyet veriyor.

kamu

birtakırı

İşte

bu sebeple de,

bu terime açıklık getirmek lazım, bu kavramın kapsamını, amacını iyi
saptamak lnzırı

ve bu ikinci sebeple de bunu saptamak bir ka:c:ıu göre-

vidir ve hukukçular olarak bu bizlere

düşer,

olmrak da Barolara ve Türkiye Barolar

Birliğine düşen

ve bunu

sayın Başkanı:c:ıızdan

ve

etmiştin.

Müteakıp toplantıda

lutfettiler,

demiş

ham

hukukun

Başkanlık

raporunda bu konuyu

etmek suretiyle

sinde kendilerine

teşekkürlerimi

bir görevdir"

bir

sayın Başkanımızın

kararından

ve o zaman yine raporun

getirmişlerdi

kesimi

yöneticilerimizden istir-

sayın

yargıtayın

dina:c:ıik

da istiane

eleştirisi balı-

sundum önerime ilgi gösterdikleri

için. Yal~ız, 1ma hatlarıyle bu gffirüşe ka tıl'dığı:r.n; ancak buriun geliştirilnesi lazım geldiğini

ifade etmiştim.

Şimdi sayın Başkanımız kamuoyu, baskı grupları ve benzeri

terimlerle ilgili raporunu
temas
nun da

etmişler,
artık

isabet

hazırlarınrken

buyurulmuş.

işlemilesini

Yine

yine

konuya lutfedip

aynı

katılıyorum,

konu-

yalnız'bu

ve öncelikle kendi içinizde bunun

tartıŞma

konusu olmaktan çıkarılr.nsını; pek tabii tartışa tartışa bu Genel
)

Kurulda bunu halledemezsek
nun için özel
sonra bunu da
edici

toplantılar

hukukun

diğer

Genel Kurullarda

tartışarak

veya bu-

düzenleyerek ve biz bu konuyu hallettikten

üstünlüğü kavramında

olduğu

gibi

ka:c:ıuya

mal

girişiTilere başvur:c:ıa:c:ıız lazım geldiği kanısındayım.

Bu

kısı'lını

özetlersek;

ycı.saklanan

politika nedir, hangi dav-

..,. 81 biçini yasaklanan politika anlamına gelir, hangisi

ranış

düşünce

hürriyetinin veyahutta o örgütün kanuni görevinin doğal gereğidir,
bunun

bunu

saptanmasında,

sındayım.

Eğer

halledilniş

tartışarak

saptamakta fayda

bu halledilirse, zaten birçok konu da

olacaktır

sına

toplanmasını

büyük bir

olaro.k telaklti ediyorun. Böyle bir kongrenin toplanmasayın Başkanı

biznetleri sebebiyle

arkadaşlarınızı

itibo.riyle

kendiliğinden

kanısındayım.

Efendim, Ekonomi-hukuk kongresinin
bahtiyarlık

olduğu kanı

ve Yönetin Kurulundaki

sayın

tebrik ediyorum. Ancak, maalesef kongrenin yönteni

aynı başarılı

buyurulursa oradaki

sonuç

alınmıştır

eleştirilerimi

O.iyemiyorum. Müsaade
özetlemek istiyorum; ta

şöylece

ki, ikinci hukuk kongresinde bunlar dikkate

alınabilirse

faydalı

olur diye.
Birinci hukuk kongresi

birtakım

aksaklıklarla

olmuştu.

Pek

tabii k{, ilkti. Bekledik ki, ekonomi-hukuk kongresinde bu aksaklıklar

olmasın,

bir

adın

daha mukenmele gidilsin; ama birinci hukuk

kongresine nazaran ekanoni-hukuk kongresi birkaç
Şöyle

ki,

tebliğleri

sinde

tebliğler

Ankara'ya gelince

peyderpey elimize

geçr:ıişti.

ki, bundan sonra toplanacak ve büyük
inandığım

!kinci nokta;

kısıtlı

oldukça

olr:ıuyor arkadaşlar.

5 dakika

mı,

detaylı

bir zo.man içinde

kapso.yan bu türlü kongrelerin bir de usul
lO

vereceğine

tebliğler

katılacaklara gönderilmiş

toplantının

bulunsun. Zaten

temenni ediyorum

sonuçlar

yararlı

toplantıdan

olsun.

bir yöntemi hageniş konuları

tartışmalarına

dakik~ mı

kaldı.

Halbuki, hukuk kongre-

Şüıdi

ikinci hukuk kongresinde
öncelikle
.
i

evvel ve peyderpey de olsa

zırlo.nr:ıış

aldık.

geride

adım

olsun,

tebliğ

tahar:ımülü

sahibi

evvel mi konuşsun gibi benzeri yöntenler çok evvelden tespit edilsin
ve duyurulsun. Pek tabii, hiç olmazsa böyle bir salonda konisyon
çalışnalarına da irıkan verecek bir salonda olsun.
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Raporda üst mahkemelere temas edilmektedir. Üst mahkemeler
konusunda yine bu salonda evvelki Genel Kurulumuzda l;ıendeniz öneride
bulunmuştum.

Sayın B~şkanımız

yine bugün özette temas ettikleri gibi,

üst r:ıahker:ıeler eğer bundan evvel Türkiye'de uygulandığı gibi.bir
istinaf mahkemesi biçiminde uygulanacaksa, biz buna taraftar
ama üst

mahkeı:ıeler

fikrine de

fikrine benim

karşı değiliz"

kom!lsuna önem veren bir

anladığım

oranda"üst

Şir:ıdi

şahsen

dediler.

kişiyim.

Üst

ben

mahkeı:ıeler

değiliz;

mahkeı:ı13ler

üst mahkemeler

konusunda Yönetim

Kurulu bir öneri getirseydi, belki burada tartışmak imkanını bulamazdık; .ama bu konuda bundan sonraki çalişı:ıalarımız fikri yapıyı teşek-

kül ettirmek

bakımından

çok

faydalı

olu~du.

şahsen

Bölge idare mahkemeleri konusunda bu konuya

çok önem

veriyorun. Çünkü, Danıştayımız benim görüşüı:ıe göre idari davalarda
temiz nahkemesi haline
mel tarzda
rarın

kendisinden beklenen görevi

mükeı:ı

yapaı:ıayacaktır kanısındayıı:ı. işlerin uzaması, verdiği

bir temyiz mercii

çok arzu

gelı:ıedikçe

ettiğiniz

etkili oluyor.

olnaması,

Danıştay kararlarına duyulmasını

saygınlığın duyulmasına

Düşünün

ka-

ki, her dava

malıibi

da bir dereceye kadar
için önemli. Karar Da-

nıştayın bir dairesinden çıkıyor, tenyiz imkanınız yok, bir tashih
iı:ıkanınız var ve onu da o daireye yapıyorsunuz. Bir bölge mahkemesinde

bir idari davanızı görseniz ve onu Danıştayda temyiz imkanınız olsa,
her halde durunu müvekkilinize izah

bakımından

avukat olarak daha

rahatlık içinde oluruz. Tabii bunun teorik durumuna ffazlasa vukufuı:ı

yok; ancak bana

yargı ı:ıercilerinden

meyen kimselerin hüküm mevkiinde
Ölüm

yardımı

gelneyen,

bulunmaları

fın

fonunun ileride

ufak bir nüvesi

da biraz ters geliyor.

konusunda bu sefer raporda bir eksiklik olarak

nitelendirmeme müso.adelerini rica ediyorum
yardıu

deneyinden geç-

yargı

sayın arkadaşlarır:ı.ın.

kurulmasını düşündüğünüz geniş

olduğu

söylenmişti.

Bu

çaplı

Ölüm

bir vak-

vakıf kurulması hakkında
i

rastlayar.ıadın.

hiç bir kayda
vaz

r.ıı

geçildi, yoksa böyfue bir

prograr.ılarında nı

ölüm
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var, bunu

konusu çok

yardıı::ıı

kadaşınız İlhan

Bey 1 in

çalışın~ yapılı::ıadı bı

öğrenmek

kı sı tl ı

dediği

bir

günkü rayiçlerle bir ani

nak

olrıaz;

yardır.ı

şeklidir.

yapılan

arasında

aı:::ıa

bir

Muhterem ar-

ölüm

başka

takdir etmek

Ancak, bu-

olan ailenin

Ölürı karşısında hazırlıksız

bnşlangıçtır,

yardımı yapı

miktardır •.

bir

ihtiyaçlarını karşılayabilir,

ancak o günkü

veya ilerki

isterim ve derim ki; gerçekten

gibi, bence

lan hesaplara göre 18-20 bin lira

çalışr.ıadan

hiç bir

şeye

gerektıektedir•

daya...

pek ta-

bii buna uyduk. Geliştirilmesi lazıı:::ıdır; ama bu bir yaşlılığı da kapsayan,

hastalığı

da kapsayan; sair

yardıınltı.rı

da kapsayan hatta

ken kredisini de kapsayan

tarzda bir vakfa

girilı:rı.elidir.

konusunda bir tereddüt

Ölüm

yardımı

Baro yöneticisi olarak

dönüştürülbe

bu tereddütün izelesinin

vardır.
faydalı

r:ıes

yoluna
Bunu bir
olacağı

kanısındayın.

Bildirim
esaslarında,

forr.ıu düzenlenı:::ıesi

gerek

anlaşılnarıamtadır.

re

açıklık

yoksa

Birli~in

Barolara

şart r.ııdır?

şunlaraıt

yardım

fonu

gönderdiği yazılarda açiklıkla

ki,"bildirim fonunda

Şöyle

Gerek

deniyor. Yani, bir

bildireceğiniz
arkadaşımız

kims.ele-

belirli

kimselere vermek istemiyor, kanuni mirasçılara veyahutta o ı:rı.addede
bahsedilen kimselere
sa yine

bildiriı::ı

eş

çocuk ve yoksa anne babaya

fonu dolduracak

ben bunu doldurmayacak

şeklinde

:ı::ıı,

yoksa

anladım.

bırakı::ıak

doldur:ı::ıc:ı.yacak mı?

bizim de gi ttip;imizde yeknesak

uygun

olacaktır kanısındayırı.

Sosyal Sigortalarla olan
lışrıalardan

olumlu sonuçlar

uygula:ı::ıaya

açıklığa

girnemiz

ilişkilerinizde düzelr.ıe

alınmıştır.

Al

Mesela,

E~er bunların dışında bı

rakmak istiyorsa taahhütlü olarak gönderecek. Bunun
ması,

istiyor-

kavuş-

bakımından

vardır.

ÇA-

Birkaç Genel Kuruldur üzerin-

de durduğum hizmet akti, vekrrlet akti konusu önenli miktarda halle-
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dığı

Yalnız

hoş değildir;

tabirler

işyerine uğramıyorsa"
çıkmış

bu oraya

aşin~

tabiri hukuka pek
Bir

bağımlılığı

olmayan bir kalenden

r:ıüvekkilin işyerine

Bir iki saat orada oturnak ve

kullan-

belirlerken"işverenin

yani hiZmet aktini

olduğu anlaşilıyor•

değildir.

konu

Müdürlüğünün

orada Sosyal Sigortalar Genel

uğramar:ıası.hahse

çalışr:ıakta r:ıür:ıkündür;

ifade etmez; ama konu genel olarak

ama

çalışmalarla

halledilmiş tir~
Yalnız,

Sigortaların

gerekli ve önenli iki nokta
da

ların

yararıannası

uygular.1asında

nabilir

altında

içinde bir
Onlaraı

pek güçtür.
Diğer

daşlarımıza
düğü

Bunun hal

r:ıesken

taraftan 1912

r:ıesken

Çünkü, genç

sahibi

olr:ıaları

olanağı sağlar:ıakta

sayılı

kredisinden
yarar la'

bir somut önerin ola-

şekli .hakkında

alınr:ıalıdır.

bu

Bu, Sosyal Sigortalar

alınnalıdır.

,

şeklindedir.

durulnası

üzerinde

Bir, mesken kredisinden avukat-

bütün dallarda ·. sigortalıyse

sıkıntısı

geçin

vardır.

konusu ele

ana bu mutlaka ele

nıyor;

i~işkilmrimizde

olan

K,.,nunun

arkadaşlarımızın

bugünkü

koşullar

büyük yarar

vardır.

emek1iliği yaklaşan

üst düzeyden enekli olanamak, 1912

üst düzeyden enekli olananak konusundaki

sayılı

arka-

Kanunun öngör-

endişeleriniz

Birliğe

intikal ettirilmiş; ancak aldığınız cevapta konunun tetkik edilr:ıekte
olduğu

fakat konunun tetkik edilip ne sonuca

şeklindedir;

bağlandığı

veya ne zanan he şekilde bir sonuca bağlanacağı tahnin edildiği hususunda bir cevap

alınamanıştır.

ve bu suretle

nasını

Bu hususun nümkünse burada

açıklığa kavuşturulnasını

bütün Genel Kurullarda

Katıldığın

bilhassa rica

eğitin

açıklanediyorur:ı.

konusu üzerinde

ı

bilhassa çok
artık

durrıaye.

gayret ettin. Dniaa misal

yüksek tahsilden sonra zaman zanan üst

mesleki

eğitin görr:ıeyen

tek neslek

kalr:ııştır

aıılarııı:k dedir:ı

eğitime

ki, bugün

tabi tutulmayan

Türkiye'nizde, o da

naalesef adalet r:ıesleğidir. Ne h~inlerimiz, ne savcılarınız , ne de
bizler bir üst düzeyde ve zanan)zanan 'tecrübelerin

ışığı

altında

bir
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ları

sahip

olamıyoruz.

Baroların

Bu nihayet

yoluyle veyahut Barolar Birlif:;inin tertipledir:i

ekonomi-hukuk kongresinde olabiliyor. Ben

şuradan

staj konfransbir

örneğin

hareket ediyorum ve

bir kanıt olarak getiriyorm'l bu husustaki fikirlerime bunu; mesela,
ekonomi-hukuk kongresindeki
ve

eğitim olnuş

dan o

toplantıya katılmak

bulanayan

toplantıya katılmak olanağı

sınlar?

Çağımız

olarak

birtakın şeyler öğrenmiş

eğitim

çağıdır;

benim

ayrıldım.

arkadaşlarım

hukukçu çok

şey

için bir

şahsım

Neden bunyararlanna-

bilneye necburdur.

Hukuk bir zarf, bütün olaylar onun içinde mazruftur.
eğitim

Özetlersen; ben bu
da

nünkün

nitele:r:ıek

niyle

olabileceği

ısrar

ediyorum.

ci

kanısında

oldukça yeni

tamamlamaya

Bunun

olduğu kanısındayın.
değilim.

çalışıJo~;

kararları yayınlıyor

ama

Yargıtay

aktarması

olarak

Birlik bülte-

yalnız

Bu hususun üzerinde

dergisinin pek tatmin edici

Yargıtay
Yargıtay

nevzuunun bilgi

durulrıasında

göremedim.

olduğunu

ve eksik'lerini süratle

Dergisi zannediyorum henüz birin-

nüshasında.

Adaletin gen'el
.halinde

olduğundan,

kapsayan
hemen

birtakın

şuna

işaret

güncel adalet

sorunlarıyle

görüşne

ayrı

bir

Eıadde

bu hususta Baronun bana verdit!;i görevleri de

konulara orada

değinmek

üzere

bırakıyorum.

Ancak,

ediyorum ki, münhal mahkemeler Türkiye'nin bugün

sorunlarının başında

telemelerle adalet büylik yara
Vergi

ilgili

çalışmaları

gelmektedir. Kalende

yapılan

er-

almaktadır.

konusuna

katılmamak

mümkün

değildir;

ancak

konuyu bir avukatlar konusu olarak ele almamak lazuıdır. Bütün çalışanlar
sının

ve özellikle fikir gücünü satanlarla bir

taşınmaz malın

kira-

vergilendirilmesi veya sermayenin zaten getirnesi Dümkün olan

rantın vergilendirilrıesi
lışmalar yalnız

arasındaki

avukatların

fark

yasalaştırılı::ıalıdır.

vergilendirilmesi

şeklinde

Bu ça-

olursa, zanne-

diyorum kamuoyunu biraz

- 86 edebilir ve gerçekte öyle

rahatsız

için bu konu bütün fikir gücüyle
bunu

onun

beynimizin hiç bir
nın

vergiden

anortismanını

dahi dikkate

gözetilmez.

fabrfukasına

ana bizim

düşer;

Çünkü,

bir makine

Yalnız,

olan

mak;i.ner1.ıiiz

Beynimizin istirahat

a:ı:ıortisr:ıanı düşmez.

alınması

olmalıdır.

için

için arz ediyorum, sermayedar

kanıtlamak

alır,

çalışanlar

oldu~u

masrafı-

burada istitrat yapmama

müsaadenizi rica ediyorum.
"Uygarlık

kamusal

öz

eleştiriye dayanır"

ve Baro

çalışmalarda

bunu arz ve izah

etme~e

inanıyorum

sözüne

çalışnalarında

muhterem

Bu tüJr vergi

çalışıyorum.

ve bütün

oeslektaşlarıma

çalışmaları yapılır

ken, Barolarınızın Birli~e yardımcı olmaları lazım gelir. Barolarıınızın yardını

lazım

yeterli

de~ildir.

da

Meslektaşlarımızın

yardımcı

olmaları

gelir. Bununla neyi kastetti~im her halde anlaşılmaktadır ••

Bu hususta dikkatli

davranılması

tavsiye edilmelidir.

Bizde belirli düzeyde vergi

ödedi~imizi

rahatlıkla

süyleyebil-

r:ıeliyiz.

Savunmanın ithanın başladı~ı

kesir Barosu Genel Kuruluna

yerde ve anda

başlaması,

Balı-

Yönetim Kurulu raporunda yer

sunduğuouz

alnıştır ve bUyük ilgi ve destek görmüştür. O ilgiyi ve deste~i yük-

sek Kurulunuza arz etmekten bir iftihar duyuyorum. Gerçekten Orhan
Bey ve Merih Bey
katılıyor

ilkeler

arkadaşının

bu noktaya

ve nesela diyorum ki, bütün

saptanmalıdır

olabilir~

buna

pek garip

olmaktadır.

de~inen görüşlerine

hukukçuların birleşece~i

derken, bu ilke, bu

katılmayacak

içtenlikle

çalışma

ana

onlardan biri

hukukçuyu pek zannetniyorum. Hakikaten

!than bütün gücüyle bir

kişinin

üzerine tabiri

cmizse .çullannakta; aaa savunma çok sonra ona kanadını gerebilmektedir, bunun
la

haksızlığı

ve

dengesizliği

açıktır.

Bu konu üzerinde

ısrar

durulmılıdır.

Meslek içindeki öz

eleştirilere yalnız

vergi nevzuunda

değin-

~--
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yapmak ve övgüler

çıkarmak kolırı.ydır;

ana öz

faydalıdır ~e

lÜZQnludur. Meslek

kurallarının uygulannasında

çok

Barolarınız,

lere sebebiyet verecek
sağlayacak

temas

tedbirler

tekziple, yok böyle bir

meslegimize

bulaşnamasını

arkadaşı:ı:ıızın

!lhan Bey

şey demeklehalledilebileceği kanısında deği-

lin. Varsa, üzerine gidilmeli,

cezalandırılmalı,

Yoksa, gerçekten bunun

meslektaşlarımıza yapılan

nıza yapılan

fiili

Birliğinin

seviyededir.

ve

olmadığı,

bunun iftira

durulmalıdır.

Bu vesileyle

saldırılara karşı Barolarımızın
sayın Başkanının gösterdiği

!nşallah

bu

çıka-

kamuoyu önüne

olduğu,

fiili saldırılarda gösterilen hassasiyet

kadar hassasiyetle üzerinde

lar

ve kamuoyu önünde tereddüt-

birtakım ithanların

:ı:ıutlaka alınmalıdır.

güçtür; :!!!akat

konunun üzerinde ben de önenle duruyorum; ancak bunu

ettiği

rılnalıdır.

durnalı

Birlik hassasiyetle

eleştiri

rıükenr::ı.el

meslektaşları

ve bilhassa Baro-

hassasiyet pek

nükaı::ınel

seviyedeki hassasiyet, ilgi ve dik-

kat devan eder ve uygulanma ve sonuç alma imkanı da bulur. Yani, inşallah

önlenir demek istiyorun.
Bütün bu kadar öneriler

Birliğin sayın Başkanı
düğümlennektedir.

ve

sayın

yapıldı.

Birlik bunu

nasıl yapsın?

Yönetin Kurulu üyeleri soru burada

Bendeniz kendileri lütfedip sureti katiyede

diklerini belirttiklerine göre, tabiri

rıazur

ist~ne

görsünler kadronun ücret-

li hale gelmesini kendileri istenedikleri için

ısrar

edilmemesini daha

uygun buluyorum. Hizmeti ben fahri olarak yapacağım, kanun bana üçret
alma

hakkını

alacaksın

mız

da

diye

balışettiği
ısrarı

lütfedip zaman

rini terk edip bu

ben

halde ücret
doğru

ayırıyorlar;
işi yapacaksın

alDayacağım

diyene

bulmuyorun. Bu vaziyette
aoa kendi

işleri

karşı

neslektaşlar~

de var, kendi

dememtz de mümkün

değil.

ücret

işle

O halde ne

yapmak gerek? ••
Benin

görüşüne

göre,

diğer

vazifeler verilnesi gerek. Yani,

arkadaşlara

birtakım

da , yani bizlere de

komisyonlar,

birtakın

koni-

~------
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dayın.

sevki idare verilerini bu tür

Eıodern

isteyenlerin enrine
nuçlar bazen
çalışnadan
r:ıanın

eğer

serniştir.

saatlik

Yarın

toplantıda

yapılan

o verilere dikkat edilmeden

alınacak

girr:ıesine

üst kuruludur. Mutlaka detaya

lüzur:ı

oluşturup

Her halde daha faal bir dönene girnenin içinde
takdir edecek olan

ve

sayın Başkan

yoktur.

r:ıekaniz
Detayı

ona verebilir.

olduğumuzu

arkadaşları

so-

bir iki günlük

daha verimli olabilir. Nihayet Yönetin Kurulu bir

bizlere verebilir, profesyonel bir kadro

iyi~

çalışmalar yapı::ıak

bizden daha

bunun çar_esini

bulacaklardır.

Efendin; son olarak bir noktaya daha temas etmek istiyorum.
Bu noktaya tenas ederken kendinde pek
nuş;:ıan kısa

Eğer

ko-

bi tseydi daha yürekli olarak bunu söyleyecektim. Günder:ıaddelerinde

Elinizin di(;er
olur,

haklılık göreı::ıiyorum.

gördüğünüz

oldukça

tecrübelerden

öner:ıli

anladık,

hususlar var ve hep böyle

Genel Kurullarda da böyle

1

oluyor, rapor. üzerinde
her:ıen

konuşnalar

henen bir saat içine

Sayın Başkanlık

olacağı

Beni

yaygın çalışna

diğer r:ıaddeleri

mecburiyetinde

kalınıyor.

saatlerini saptar

saatleri haline getirirse

kanısındayın.

dinlerıek

karşılayacağını ürıit
larına

sıkıştırılnak

hakkını kısıtlamadan çalışı:ııa

söz

ve g'l:nün saatlerini daha
faydalı

uzuyor ve gündenin

teşekkürlerini

lütfunda
ettiğin

bulunduğunuz,

için sizlere,

eleştirilerini hoş

sayın Başkan

ve

arkadaş-

sunuyorun.

Saygılar sunarın

efendin.

(Alkışlar)

BAŞKAN- Sayın arkadaşlar\ın, bir önerge var, sunuyorum.

Barolar
Vakt::in

gecikr:ıesi

Birliği

nedeniyle

Genel Kurul Divan

konuşnalara

Başkanlığına

9 Ocak 1976 Günü saat

9.30'da devan edilnek üzere oturuna son veriinesini arz ve teklif
ederiz.

Sabih

Atlı

(İstanbul)

Ali Dinç
(Kayseri)

Öner Gözübüyük
(Kayseri)

~--
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BAŞKAN.:..

açıklar:ıak

Önergeyi

istiyorlarsa buyursunlar efendim.

1

Sab~h

Bu önergeyi verl'lekteki
\

-

Bundan sonra

ı;ıaksadımız;

bugüne kadar Genel Kurulda

'

görr:ıed:i.i1;ir1iz sabırla

bir yetene:Kle

arkadaşlarım;

ATLI (!stanbul)- Muhterem

3,5

arkadaşınızın

her

fikrini tahditli

olr.ıadan

büyük

saattir dinledik. Fikirler da€f;ılmış olabilir.

k:onuşacak

olan
j

arkadaşların
'

tlç günde o}.du€f;una göre önergeyi bu

durumu

şekilde

kısıtlannış

olabilir.

verdik ve oturuma sori

v,er:llirse yarın daha iyi dikkatli olarak ve I!lesle€f;in sorUrılarina
e€f;ilecek arkadaşları rahatlıkla dinler.:ıiş oluruz. Çünkü, bizden'evvelı

ki.

arkadaşlar

r:ıadı

o kadar güzel

konuştular

ki, bize de pek bir

.şe~

kal-

•.
Hürr:ıetler
BAŞKAN-

konuşr:ıak

ederici.

Önerge

açıklannıştır efe.ndir.:ı.

Lehinde ve aleyhinde

isteyen :arkadaşınız var mı efendi:r:ı'l•• Yok. Önergeyi oyla-

. rınıza sunuyorun. Kabul edenler ••• Kabul· etneyenle,. Kabul

edilmiş-

tir.
Yarın

saat 9.30'da toplanmak üze'r\3

Birleşimi kapatıyorum.
Kapann~ Saatı:

1.

17.30

- 90 9 Ocak 1976
İKİNCİ B!RLEŞİM
BİRİNCİ

OTURUM

Açılma Saatı:

9.30
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Avkkatlık

Kanununun

116

ncı

maddesinin Birinci ve

İkinci fıkraları uyarında görüşme nisabı bulundu~undan toplantıyı
açıyorun.

Dün gündenin
hesap

raporları

etnekte iken
görüşnelere

okunnuş

maddesinde

devan

Diyarbakır

görüşme

açılmış

ve devam

Bugün o naktalardan itibaren

Barosu

Başkanının sayın

Genel Kurulunuza

müsaadenizle okuyorun:

FaFuk Eren
Barolar

Birli~i Başkanı

Her geçen gün hukuk yolundan
dişini

Kurulu raporu ve

edece~iz.

telgrafı

"Sayın

Yönetir:ı

ve onlar üzerinde

toplantıyı kesmiştik.

Öncelikle
gönderdi~i

altıncı

durdurnak., hukukun

avukatlarına düşmektedir.

AJI.ı"'KARA

saptırılan

üstünlü~ünü sa~lamak

Bu

u~urda Birli~iniz

izliyor, 9 ncu Genel Kurulunuzun her zanan

Devletinizin bu gişerefli

görevi

çabalarını

oldu~u

Türk

takdirle

gibi ileri hamle-

'

lerini

iştiyakle

Mümtaz
şahsın

bekliyoruz.

şahsınızda kıymetli

ve Baromuz

nensupları

Divan üyeleri ve

sayın

adına başarılar dile~iyle

delegelere

saygılar

suna-

rırı.

Diyarbakır

Bölge Barosu

Başkanı

Cevdet
Arkadaşiar,

efendim.

söz sırası

sayın

Yardım"

Sabahattin Bilge'de, buyurun

-~------------~---

- 91 Sabahattin

BİLGE

(Ankara)-

Efendir:ı,

konuşr:ıanın

bugünkü ilk

-bana tesadüf etniş oluasının şanslı ve şanssız tarafları var. Evvela,
dün

arkadaşlarınızın

bilseycUr:ı

hepsi dinleneye pek

belki beni de

alışoışlardı,

o arada

konuşa-

dinliyebilirlerdi; çünkü bütün

rahatlıkla

arkadaşlarının dikkatini çekebilecek b~r belagata sahip de~ilir:ı.
İkinci

arkadaşlarının

var. Dünkü

de

olan

gerçekten istifadeliydi, bunlardan bir

görüşneler

kısoınayda yaklaşr:ıak

bir

hangisiyle beraber

bazı

dinlenniş

var, benin bu aczini

daha kolay. dinlemesi suretiyle telafi etmer:ı ir:ıkanı

tar:ıar:ıen katılnak,
ların

tarafı

olarak bir iyi

noktalarda kendi

oldu~unu

veya

mümkündü; fakat ben bun-

olr:ıadı~ır:ıı

arz

görüşlerir:ıi

kısraına

etr:ıek

söylemekten ziya-

istiyorur:ı.

De~erli r:ıeslektaşlarırn;

Bildi~iniz

olarak kabul

Avukatlık

gibi

etr:ıektedir.

Bunun

Kanunu

avukatlı~ı

yanında avukatı

bir

kar:ıu hizr:ıeti

adalet hizoetinin

görülüşünde esaslı bir unsur olarak da telakki etr:ıektedir. Bunu kabul

ettikten sonra da

Baroların

ve Barolar

Birli~inin

vazifelerinin

baş

lıca iki esaslı şekilde veya noktada r:ıiitalaa etrıektedir.

Bunlardan birisi, avukata ve
netlerdir.

Diğeri

ihtiyaçlarına
yapr:ıak,

kanun

de, 110 ncu nadde de yer'alan

uygun olarak
taslakları

İşte zurnanın

lar

Birliğinin

akukatlı~ı r:ıüteveC#ih_

gelişininin

çatlak ses

nanak

tecelli edebilecektir.

nensubu olan

Barolar

Birli~ini

bunu söylerken
değerli

kastetr:ıek düşünüler:ıez.

yer

aldı~ı

etr:ıer:ıek,

r:ıeslek

yürütülmesi yolunda

verdi~i

son raporunda da yer

Tabiatıyle

kanunların r:ıer:ıleket

yayınlar

hazırlar:ıaktır.

iyi tayin edip
şeklinde

olan hiz-

burasıdJ.r.

üzere, bunun

Türkiye Barohudutlarını

siyasete sokmak veya sok-

de~erli arkadaşların.ız

n.eslektaşlarınızın

siyaset

güzide bir
yapr:ıan.asını

Hir birimiz nuhakkak ki, kendi dünya

görüşür:ıüz

istikametinde siyaset yapacağız; fakat acaba bu siyasete Birliği alet

---~~----
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et1.1ek uygun rm d ur, cle['i;il ni elir?
Yine Barolar
diğin

birko.ç nokta

o

vardır.

Değerli

arkadaşların;

Raporda

yıllardan

üstünlüğü

söz

raporunelem esinlenerek ifade etnek iste-

Birliği

prensibi
ve

etnişlerclir

teşekkülün

beri Barolar

Bunu izah ederken

v~rclır.

grubu olo.bileenin

baskı

üyelerinin

birleşr:ıelerini,

nişlerclir.

O halde, biz bir

her

evvel bizi

şeyden

tincleyiz, bizi

baskı

gruplarından

unsuru olarak da,

aralarındaki

grubu olarak

da

tesan:üclü zikret-

birleşebilnek

için

tespit etnek necburiye"'"'

olan noktalardan

kaçınnak

zorundayız,

yerelen ses getirnek istiyorsak.

Bizi neler
etrıek istiyorurı.

ayırabilir?

Bunu çok basit nisallerle

si~e

arz

Mesela, dünkü görüşnelerele Devlet.Güvenlik Mahkene-

lerinin yerinde olup

olnaclığı rıünakaşa

ceklerin bir tercihin ifadesi
istiyorurı;

esaslı

hukukun

savunduğu

baskı

birleştirecek noktrüarı

uzaklaştıracak

eğer vurcluğur:ıuz

Birliğinin

fakat. bir

edildi. Benin
bunu

değildir,

başka arlmclaşınızın

için de söylenesi nüukünclür. DeTiek ki,

şu

şineli

beyan etnek

açıklıkla

ayni sözleri
konuda

söyleye-

iş

nahkeneleri

birbirir:ıizô.en ayrı

labiliriz. Bunun gibi nesela, bir Güvenlik Mahkenesi bir karar verniştir, Anayasa Mahkenesi onların vazifelerinin bir sene daha süreceğini kabul etnesine rağnen eleniştir ki, ben kendimi vazifeli telakki

etniyorun, filhakika bu karar tenyizce
tir. Bir

ana böyle

da diyebilir ki, Anayasa Mahkenesinin

başkası

ecliyorsan, o

aynı

söyleuiştir.

Şu

rinde

bozulnuştur;

zar:ıanda

cleniş

k(J.rarına

senin bir sene süreyle vazife

itibar

göreceğini

de

halele denek ki, her birinizin bütün bu neseleler üze-

değişik görüşleri

olabilir ve bu

bizi nutlak ve mutlak bir

ayrılığa

görüşler

edildiği

zanan

götürür. Bunun çok tipik ve belki-

de sizi tebessüne sevk ecleeek bir nisalini dün
Bilhcliğiniz

izhar

rıüşahacle

ettin.

gibi Barolar Birliğinin toplantısı için birşok

- <93 yargıçlar ve di~er nisatirler davet

de~erli politikacılar,

dir.

Bunların

larla bizi

hepsi, kini gelnek suretiyle, kini de çok nazik telgraf

teşvik

etnişler

ettin ki, telgraflari:lla
rağnen,

bep

deP;işik

olnuş

edilmişler-

ve

fakat

nüşahade

söylenniş

olrcasına

başarı dilenişlerdir;

nşa~ı yukarı

sözler

aynı

kinselerden gelen telgraflnr

değişik

tezahürata

se-

tur .•

Takdir edersiniz ki, bir neznket
bu nezakete nukabele etnektir. Biz, kendi
bunlnra bile

eşit davranrıak olgunluğunu

görüşlerinizin

düşen

de,

içerisinde

nanlesef gösteremedik.

Turhan ÖZGÜNER (Mersin)- Telgraf çekenin
BAŞKM1-

ve bize

telgrafıdır

içtenli~ine

göre •••

Efendim, lütfen dinleyelin.

Sabahattin

BİLGE (Devanla)ı

Bunu takdir

etr:ıek

nünkün

değil-

dir.
Turhan ÖZGÜlTER (Mersin)- iı..lkışa lG.yık olnaynn alkışlannaz.
BAÇYJm-

lı.rkadaşlar,

yorun. Bizin söz
Murat

var, lütfen onu

hakkınız

ÖZTEKİN (Günüşhane)-

BAŞKAN-

kullanalın.

Sözünü geri

alsın.

edeceğirı.

Arz

Sabahattin Bey,
şekilde

lütfen nüsaade buyurun, is tirhan edi-

lütfen sözler

sayın

Genel Kurulun

şahsını

rencide edecek

kullannayınız.

Sabahattin BİLGE (Devanla)- Sayın Genel Kurula •••
Turhan ÖZGÜNER (Mersin)- Herkes aH:ışa lÔ.yık de~ildir.
BAŞKAN- Arkadaşımı

ikaz ediyorun efendin. Buradaki

konuşr.:ıa-

larda •••
Muraz
ithan

ÖZTEKİN (Günüşhnne)-

etniştir,

geri

Sözünü geri

alsın.

Nezaketsizlikle

alsın.

BAÇK.AU- Nezaket içerisinde birbirinizin sözünü dinlenel<: de
vardır.

Başkanlık

Sabahattin

Divanını

BİLGE

lütfen dinleyiniz.

(Devanla)-

Hayır.

Değerli arkadaşlnrın;

ben
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biraz evvel söze

başlarken •••

Turhan ÖZGÜNER
zoraki

alkış

olnaz.

(Gürıüşhan"e)- Sayın Başkan,

içten gelir,

gerçek ve içten harekettir, zoraki olnaz.

Alkış

Sabrthattin Bey, lütfen cevap

BAŞKAN-

alkış

ver:::ıeyiniz.

Arkadaşlar,

lütfen beni dinleyiniz, lütfen susunuz. Nezaketten bahsediyorsak, bu
nezaketin içinde öncelikle birbirinizi dinleı:ıek gel:i,r. Ba'şkanlık
Divmıı r:ıüsaade
şır:ıa

ne

ederseniz hadiseyi tanzir'l etnek istenektedir. Arkada-

bizlerin ve sizin

hakaret

tarzında

lerinin

dışına

teker teker ne Genel Kurulurmza

konuşna yapuanasını

düşüncelerinizi

Başkınlık Divanına

ikaz ediyorun. Nezaket söz-

istiyoruu. Sizden de yine o nezaket kural-

çıknanasını

uygUn olarak

larına

le

bir

şahsırrıza

yönetnenizi

lütfen

istirhar:ı

konuşucuya değil,

öncelik-

ediyorun. Aksi takdirde

görüşnelerin selanetini bulnak zor olur.

Turhan ÖZGÜNER (Mersin)bir robot
sınır

değildir.

!çtenlikle

Sayın Başkan,

alkışlar

ya da

sayın

kongre üyeleri

alkışlanaz. Alkış

bir

içine sokulanaz. !çtenliğe layık, alkışa layık olan alkışlanır.

Bunu sayın üyenin. de bilnesi lazındır.
BAŞKAN- Muhterer:ı arkadaşları:r;ı,

herkes yerinden
sine,

şu

isterse

konuşucunun şu

veya bu

veya bu kelimesine teker teker

~u işi yürüteıneyiz.

söz

alınır

cevap verilir.

düşüncesine,şu
olduğu

İstirhan ederir:ı

Eğer

veya bu cünle-

yerden cevap

düzene uygun

verr:ıek

şekilde

hare-

ket edelin.
Turhan ÖZGÜNER

(Mers:Dın)-

Siz de Adalet

Baka:r;ı_ını alkışlaınadı-

nız·.

Sabahattin
Konuşun

, ben cevap

BİLGE

(Devar:ıla)-

vereceğin;

Bana hitap etneyin Beyefendi.

susun cevap

Turhan ÖZGÜNER (Mersin)- Adalet
nız. Alkışa layık değildi
BAŞKJ:ı.N-

Lütfen

de onun için

vereceğin.

Bakanını

siz de

alkışlanadı

alkışlanadınız.

susalı:rı nrkadaşlar.

Söz

alı:ıak

isteyen varsa
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söz vereceğin, yoksa kir:ıse konuşncıyacakı.
ÖZTEKİN (Gür:ıüşhnne)-

Mur.at

Bl\.ÇKAN- Peki

Ben söz istiyorun, lütfen kaydedin.

efendir:ı..
'

-

Sabahattin Bey, siz devan edin.
Değerli arkadnşların;

Sabahattin BiLGE (Devanla):

arkadaşının davranışımı

Hiç bir

hareketin yoktur. Bu benin

hayatın

ve

boyunca

şahsına rıüteveccih
sakındığın

bir

bir

şeydir.

Binaemı.leyh, böyle bir haleti ruhiye içeris!lmde beni i than etneye de

kinsenin hakln yoktur. Çünkü, ben sözünün
ayırıcı

olan

işlerden

sakınalın.

bir

Şöyle

başında
alkış

dedin ki, bizi
meselesinden bile

birbirinizeen farklı düşünebildiğinize göre, d~ha büyük neselelerde
'

birbirinizden bu
parçalanak

farklılığınız

istidatı

Bu nüdahale eden

çok

ayrılacaktır.

gösterecektir. Benim denek

arkadaşlarır'

bir polenik meselesi

A

A

.bunu pekala

yapabilmişlerdir.

O zanan

istediğin
•

anlamışıardır;

Benin söyledek

Hiç birinizi bir tahkir, bir küçültücü söz

şu Birliği

budur.
ama bunu

istediğim

ağzından çıknanıştır

budur.
ve

çıknaz. Binaenaleyh, sanini olalıa, ben de samiui olarak söylüyorurı

ve diyorun ki, bir nezaket

bile esirgedik. Çünkü, kendi

davranışını

görüşlerinizin

tesiri

altındayız.

yık görnüştür,

nuhterendir, bir.

Bir

arkadaşınız filanı alkışa

başkası

ötekini

görnüştür.

basit s;eyde dahi hislerirüze tabi olduk denek istiyorum.
ki, bunu söylemek

Hatta

laşu

Sanıyorun

hakkımdır.

Ben bu sözüaden önce de

bazı

izahatta bulunurken, nesela

Güvenlik Mahkeneleri için söylenebilecek bir sözün ve tashih de etnek
suretiyle han bunu söylenekle tercihini ifade etniyorun demek suretiyle bu

ayrılıkları

belirtnek istedin. Bunu her halde anlayan ar-

kadaşların anlaı::ıışlardır; ana bu kadar nasun ve bitaraf bir ifadeyi

bu mecraya soknaya ve şu asil kongreyi bu şekilde bir havaya sürükleneye de kinsenin

hakkı

yoktur.

----~o-

halde bizi

Şu

teksif edelin
şeylerden

olalıc.

Bunlar;

-

benin söylenek

arkadaşlar,

uzak

~

----- - - -

neseleler üzerinde

birleştirecek

çalışmalarıcızı

budur. Bizi

istediğin

ayıran

Bunlar ne olabilir? ••

neslektaşlarımızın

avukat olarak

şahısıarına bağlı

olan ve akvuka~lıktan gelen her türlü maddi ve manevi refahlarını
hnysiyetlerini ve
yapnanız lazın

itibarlarıımı

sağlayıcı

tedbirler al alın. EvleviyetlE

gelen iş budur. Böylece biz birbirinizin canı ciğeri

olduğunuz umandır ki, diğer büyük r,ıeselelerde sesinizi duyurnak inkanını

buluruz. Aksi halde,
Değerli

Eğer

başarılı

olanayız.

arkadaşların;

şu

benim söylediklerini

zanana kadar

sabırla

dinlemek

lütfunda bulurısalard&; sanırım ki, naksadımı daha iyi anlamış olacaklardı.

Bunları

gerek Barolar

da ben,

Birliği

olarak görmekteyim.

yıllardan

beri gerek Barolar

toplantılarında

Bunların başında,

toplantılarında,

birkaç noktada tekasüs
avukatlara

etm1ş

karşı davranışlar,

hakim-avukat ilişkileri ve buna benzer şeyler gelmektedir.
Mesela, sayın Apaydın arkadaşınl.z bir nisal verdiler ve
dediler ki, "Devlet Güvenlik Mahkemelerinde
dilekçe

şöyle

bir nuameleye naruz

lik Mahkemelerinin

'

özelliğinden

Ben bu

davranışın karşısındayım;

dirdi:cı.

Güvenlik Mahkemelerinde

leye acaba

Ağır

maruz kalan
leye maruz

11

bir

Kendileri bunu; Güven-

gelen bir hal olarak ifade ettiler'
ama ben bunu

başka

sayın Apaydın' ın

yönden

maruz

değerlen

kaldığı

r:mame-

Ceza Mahkemelerinde, asliye ceza mahkemelerinde aynen

arkadasları:cıız

yok mudur? O halde mesele böyle bir muame-

kalıp kalmanaktır.

İşte avukatın
barlı

ko.lmıştır 1

savunı-:ıaya r:ıüteallik

bir neslek

haysiyetini korliyabileceksek,

olduğunu

önleyici tedbirler almak

avukatlığın

herkese birdirebileceksek, bu
zorundayız.

iti-

davranışları

Çok küçük nisaller veriyorum •

- 97 Belki diyeceksiniz ki, bunlar nedir? •• Bunlar çok mühim şeylerdir. Gelin
Yargıtayın önüne otomobilinizi park etmek isteyin, oradaki görevli size
buraya ancak üy,eler otomobillerini koynbili:r diyecektir. Gelin Ankara adliyesindeki nsnnsörün kapısınn, "hS_kimler ve vazifeliler çıkar" diye yazmaktadır. Avukat kelimesi yoktur. Vazifelilerin içinde avukat da var diyemezsiniz. !şte bizi bu küçük şeyler kÜçültmektedir.
Bir başk~ misal; bir mahkemede h~kimin birisi~ ''Tuh senin gibi
avukata" demiştir. O avu.krıttl.l onn küfürle mukfl._bele etmiştir. Evet, o haksızd~; ama avukat da küfretmemeliydi diye hafifletici bir hava içerisinde bu iş mütalaa edilmiştir ve bilahare de avukata dava için izin verilmiş, hakim için verilmemiştir; avuknt mahkum olmuştur, hakim bir ihtarla
1

geçiştirmiştir.

AvukPtın vakarını, itibarını

sa€1;layacaksak, l;mnlnrla ciddi şekil

de mücadele edelim derim.
Size başka bir misel anlatacagım ve öyle zannediyorum ki ürpereceksiniz. Bu hadise biraz dn benim şahsi meselem olarak düşünülebil.ir;
fakat iktirham ederim bunu böyle telakki etmeyin. ÇünkÜ, ben herhan~i birinizin yapacağı şeyleri şahsen yapmış bir insan olarak başka bir teşek
külden başka bir şey beklemiyorum. Onun için sadece size bunu duyurmak lüzumu hissediyorum ve bu misali müsaadenizle size nnlatacagım;
Arkndnşl?rım;

tifo teşhisiyle yntıyorıimn, bundan 2,5 sene önce.
Mürafaam vardı, dördüncü hukuk dairesinde; fakat gitmem mümkün degil. Beni hnstrthnneye kaldıracRkln.rdı, bir rapor göndel"dim. Üzülerek ifade edeyim ki, m8rılesef rırtık murnfahalnrdan bir şey beklemez olduk. Yine aynı
o hnvn içerisindeydim; faknt müvekkiline knrşı da borçlnrım vnrdı. MRzeret dilekçemi gönderdim. Rnporunu 70 yaşında bir meslektaşınız olan babam götürdü. Naruz kaldığı muameleyi sizlere nnlntiyoru:rıı.
Henüz duruş:rıın başlm:rıa:r.uş, Başkan va_r ve üç tnne de üye var.
"Bu nedir" diye sormuş Başkan. Aralarındaki konuşmn aynen şöyle coreyan
etmiş.

- 98 işte

Bu

"

- Siz

şöyle

bir dilekçe.

kiı::ısiniz?

-Ben avukat.filan.
- Avukat
- Ben
-

zamanda

aynı

Babası

dilekçesini getirmez.

avukatın

babasıyıı::ı.

da olsa getirnez.

- Getirdin efendim.
Bu

- Getirenezsin."
sepetine

Bu

atmıştır.

bir telgraf

neslektaşınız

çekniştir,

nuhtevasına bakınız

ve

Biz ilk anda gerekli

konuşmadan

oradan

"Dilekçeyi sepetten
tetkikatınızda

da

Barolar

nüracaatı

Hukuk Dairesine de bir telgrafla

sonra

alıp

kendilerine

ayrılmış

alınız;

dilekçeyi çöp

getirene

huşunetten

uzak olunuz."
ve Birinci

Birliğine yaptık

durwıu

değil,

bildirdik ve

da ifade

şunu

ettik ki, "Bunu yapan adarı bir hakin değildir, r:ıutlaka hakiı:;ı pozunda
bir

adarJdır,

lütfen bunu

nüddet sonra Baro

kanalıyle

leriniz nelerdir?"
Değerli

araştırın

ve neticeyi bize bildirin." Bir

gelen bir

yazıda,

."Kim

yapmıştır,

delil-

denniştir.

arkadaşların;

Hangi gün, hangi dairede. hangi heyetin huzurunda

yapıldığı

telgrafta ifade.edilmiştir. Tabii benin verdiğim cevap şu olnuştur;
(bunu belirtnekle beraber)"Sonradan
Müderrisoğlu'dur;

fakat orada

öğrendiğiı:ıe

göre bu zat Feridun
ve

bulunanlar:ın şahsiyetleri

benin onlardan gnyr:i: delil gösternene Tianidir,

sıfatları

başka

delil göstermi-

şöyle

bir

yorun"
2,5 senedir cevap yok.
oldun: Barolar

Birliğinden

Bir de duydun ki, bu
koymuş.

Bildiğiniz

Anayasa dilekçelere

zatı

bu arada

şeye şahit

de Barondan da, bunun neticesini
muhterem Anayasa Mahkemesine

gibi dilekçe
nasıl

Yalnız

Anayasanın tenin3.tı

muanele

yapılacağı

alar.'l.adım.

adaylığını

altındadır.

hususunda hükümler vaz

- 99 e.tniştir.

Derhal 207 üyeye mektup

telgrafın

fotokopisini de ekledin ve

yapnıştı~ 11
rıiştir.

ze

Mo.hkerıesine

Başkanlığa gönderdiğin

zat filan tarihte

karşı olduğunu

Anayasaya

üye seçip

şunu

seçrıemeyi

göster-

sizin to.kdirini-

declirl. Mennuniyetle ifo.de etnek gerekir ki, o zat

bıro.kıyorurı."

Anayasa

"~}u

davranışıyle

dedin ve "bu

Bunu Anayasa

yazdıra.

Mahker:ıesine

seçiler:ıedi.

!şte arkadaşlar

birleştirecek

bizi·

hadiseler

bunlardır.

Büyük neselelerle uğraşalım; ama evvela birleşelir:ı.
Değerli

Vasfi

arkadaşların;

Raşit

Bey'in bir

hatırası vardı,

Fransa'da bir nahkene dinlenek üzere
dava

için salonun

olduğu

ayakta

kalabalık

söylenesi üzerine

Başkanin

Baro için

sini

biraz sonra Baro

girdiği

sanan orada

yabancı

bura baroya ait bir yerdir,
diliyerek onu yerinden

yer

olduğunu,

Başkana

oturttuğunu;

ve çok entresan bir

girdiğini

görünce de

kaldığını

dairıa anlatırdı.

da kendisinin nisafir
ayrılrıış

olan bir

Başkanının savunrıa

oturar:ıaz"

ve o

kaldırdığını

menin çarelerini
Biz

çıkarken

özür

Baro
şiı::ıdi

Başkanının

buyurun bizin

kanunların

nasafete uygun

kabul ediyorum.
şekilde vazını

ve

isteyen bir ideal. Lakin bu nevcut kanunları tatbik

etneyi bir tarafa

bırakıp

da ille de

demek için de bir sebep

değildir.

kanunların üstünlüğünü sağlaya

(Kanunların değil,

hukukun

sesleri)

Pardon, çok güzel
tiğim.

için içeriye

bu haysiyetli hale getir-

kanunların üstünlüğü sevdas:ı.ndayız,

tatbikatını

üstünlüğü"1

avukatı

kendi-

bulrıalıyız.

Kanunların üstünlüğü,

lım

Birliğini,

kısrıa

dediğini; Başkanın

gelip, "Özür dilerim bu bir prensip meselesidir,

Baroyu, Barolar

olduğunu

savunrıa yaprııyoruL1,

birini görünce, "Ben
kirıse

ve

bulunnadığını

Doğru

anladınız;

tashih ettiniz,

hukukun

teşekkür ederirı.

üstünlüğü

Hukukun

idi_kastetüstünlüğü

fikrine

aykırı

- 100 tatbik etrrıekten vaz geçtik;

kantmları

aı~a

ona uygun

olan kanunların hiç ol~azsa tatbiki çaresine bakalım. Arkadaşların
beni

yanlış

anlanayınız'

şunu

Sözlerimi bitirirken
bir

kıta

arz edeyin;

Sen Petek nisali Veysel ve
!nleşir

beraber

Ben bir

insanoğlu,

Ben

babanı

Değerli

Aşık

bunlardır.

Veysel'in

şiirlerinden

Arı,

yapardık b0.lı.

, sen

sen bir dut

dal:ı.,

ustanı unutı;ıa.

11

arkadaşların;

Benim söylenek
ederken birlikte

istediğin işte

çaresine

yapı:ıanın

Saygılarını sunarın.
BAŞKAN- Sayın

Sabih

bu. Bir bal yapnaya gayret

bakalırı.

(Alkışlar)
Atlı,

Sabih ATLI (!stanbul)arkadaşların;

sezler

geldi onu sizlere arz edeyin:

aklına
11

beniı:;ı söylediğin

buyurun efendin.

Sayın Başkanların, değerli

delege

hepinizi !stanbul delegesi olarak hürr:ıetle selanla.-

rım;

Muhtereı:ı arkadaşların;

İki

gündür konuşan arkadaşlar, ı:ıenleketin öne:rıli neselelerine

büyük bir liyakatle tenas
larda tekrardan
Kurulunun 1975

kaçınnak
sene~i

etnişlerdir,

için

Onların konvştukları

yalnız konuşnan~

faaliyet raporuna inhisar

Birlik Yönetin
ettireeeğim.

birlik faaliyet raporunda,gerek Başkanlık
koşullarına
diği

ve

tespit

yerleştirmek
zabıtlar

gerekli

girişimlerde

bulunduklarını

eğil

memnuniyetle

bulunuyoruz.

Barolar
Kongresinde

raporunda günün

uygun, önenli meselelere tamanen objektif olarak

zananında
etniş

nokta-

Birliğinin

ilk

kuruluşundan

sayın Başkanının Eıenlekette

beri ve bilhassa iznir

hukukun

üstünlüğü

için çaba sarf edici, ilk söz o zanan

her nedense

açıklanı~.aclığı

veya

prensibini

çıknıştır,

açıklanar:ı.adığı

bu

için Sansun'a
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kadar geldi. Hatta o gün bu sözü beninseyen
din,

şöyle

dayanır,

bir

·nenleket

sağlayalın.
olanların

sathına

neslektaşlar

arasında eşitliği

naaş

aluaları karşmsında

eski

yaparak bizden üstün kişiler sıfatl.UJ. alıyorlar.1 Evvela,

ikiliği kaldıralın.

alsa.da,

bunda da çaba sarf
kanınız

geçneden

girdikleri zanan

aranıza

ların maaş

üstünlüğ;ü prenıiımbi eşitliğe

söyledin; "Hukukun

Bu da, hakin, savcı veya hukuk ı::ıüşavirliğinden eraekli

reklaralarını

biz bu

lmlirıe

biriy-

arkadaşlnrınızdan

Bunun için de Sigortadan da emekli olan-

yaşlı neslektaşlar

arasında eşitlik sağlamak

edilnesini"istirharı etniştin.

girişinlerde

o zanan bu nevzularda yeni

Sayın

çıkan

kararla

lektaşlar arasında fırsat

İzmir'deki iş

eşitliğini

sağlanak

Baş-

bulunuyordu ve ne

mutlu ki, geçen sene son sözü söyledikten sonra bu sene
Genel Kurulundan

Birlik

için

Yarg~tay

huzurunuzda
yönünden

yaşı~

nes-

halledilmiş-

tir, kendilerini bu yönden tebrik ederim.
Yalnız,

benden evvel

tera-

konuşan arkadaşlarımın söylediği

zinin iki kefesini de ayarıanak laz.ın. Yaşlılarda eşitlik sağland:ı
ğına

yaşlılarla

göre,

aras~ndaki

gençler

kurnanız

dengeyi de

gere-

kir. Bu denge için de , gen~lerin sorunlarına her şeyden fazla eği
linr:ıeli

ve

neslektaşlarınızdan

lıkla yapnalarını

Muhterem

olanların mesleğin icabını

rahat-

sağlanalıdırlar.

arkadaşların;

Bu hukukun
lerce kabul

genç

üstünlüğü

edilniş

kelinesi son

yıllarda

bütün müessese-

ve her veçhileyle beyanlarda yer

alnaktadır.

Ancak, kabul etrıesi lazıb gelen bizi yönetenlerin her iktidar için
söylüyorun, onlar bu hukukun
gün hepipiz nutlu

olacağız

üstünlü~

ve bu hukuka

de beninsenirse, bu

mutluluğun başarı~ı

Kurulu ve

ait

l2rının

Başkanına

cünlesine

prensibine riayet .ettikleri

olacaktır

olacaktır.

saygınl:tk

Barolar

bizi yönetenlerce

Birliği

Yönetim

ve çaba sarf eden delege

arkadaş-
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o.rkadaşların;

Raporda ve bize gönderilen Bnrolar
en

o.şağı

bir necr:mada 8-10 tane

neslektaşlara

saldırılara

bahsedildi. Bu vaki

Birliği necnualarında

vaki

saldırılardan

Birliği Bm.şkanı

Barolar

leri akabinde nüdahale ediyorlar ve sonunu

bizir:ı nesleğinizi

duğurıuzu sağlıyor.

lar

azalağağına

sunuz, eli

adai'l

tabnncalı

çaba

şekilde

icra ederken güvence içinde ol-

Ancak, bu kadar titiz

basit hukuk

yine necmu-

bıraknıyorlar,

ada hepsi var; ana büyük bir çaba sarf ediliyor. Bu
sarf etneleri,

ve Yönetici-

davalarında

çıkıyor,

icra

davranr;ıaya rağnen,

saldırı•

bile oluyor. Hacze gidiyor:c:ı.erıuru

kaçacak yer

arıyor.

Herkeste bu silah ruhsatı var. Yine şu saldırılnrı takipte değil,
çabayı

snğlmıalıdırlar.
kişilere

Çünkü, biliyorsunuz ki, silahlı olduğu bilinen

Yönetim Kuruluna

nesleğini saygın
toplmıt:ı..lnrlcı.

kinin

düşen

onun para

adanıyse

işi

anlaşıldığı

lVIuhteren

önenli

alınr:ıış,

gün

onun bütün husu..

olarak görnektedir. Halbuki, bu-

kanun çerçevesinde yapan ve
kişi

kısmL

karşı

olduğunun kaı:1uoyunda

saldırılar

da

tarafa
anlaşıli'J.aSı

azalacnktır.

için bunu önerdikten sonra; biliyorsunuz rapora

dedin. Barolar

Kasın 1 da yaptığı

daşlarının belirttiği

fikrine

büyük bir

arkadaşların;

Saldırılar
sadık kalacağın

gibi yine Baro-

Km;ıuoyunda avukatlık

halkın

karşılığl.

şahıs

hiç bir zo.nan husuneti oltw.yan

de 28,29,30

bir görev.

olur, beyanatla olur. Ye...ni,

nvukatın aldığı

gerekir. Bu

yapıldığı

hale getirecek çabalar sarf eti'lelidirler, Bu da,

vetini öbür tarafa aksettiren
nun

avukatlardan esirgennenesini

tecavüz çok cüzidir. Bu yönden bu

lcı.r Birliği

a1,rukatı

ruhsatı

ne olursa olsun silah

Birliğinin

75 faaliyeti

arasında

ekanal'li-hukuk kongresidir.

gibi, bunun yeteri kadar tatminkar

iştirak

etneyeceğin.

tebliğler

gelr:ıiştir.

Ben de

iştirnk

Bazı

arka-

oli'.ladığını

ettin, bulundum.

Zanan tasarrufundan

bir

Krmınca,

dolayı konuşnalarda

fazla
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girişim olnar:ııştır;

hasıl

olmuştur.

Her türlü

fikir günahı ve sevabıyle ta~tışılnıştır. Bu bir aşamadır. Bu imkani
sağladıkları

için

kendilerine

~e

teşekkür

ederim.

Muhtererı arkadaşlarım;

bir

Artık

~:'Cukit

nevzuu

de, yine bir

değil

Genel Kurul evvel ;.;,vukatlara da

hatırlatma;

vasıtalc.rının geçiş

iki

üstünlüğü sağla

nacak ve bir de anblem verilecek denoişti; fnkat 1bugüne kadar bunun
herhangi )ir

sağlandığı hakkında

şeJr

yok ve

geçen

sayın Başkanın

sene Sansun'da anblen nalzemesinin

bulumw.dığını,

yerine

Malzene iyi olsun kötü olsun,

getirileceğini

lütfetr:ıişti.

bulunduğu

zanan

geçiş üstünlüğü sağlandıysa kagıt parçası da bu işi görebilir. Bu

hususu da

h2tırlatnak

Yine raporda
için çaba sarf
Çünkü,
bazı

isterim.

Kanununun

arkadaşların yanında

sel olarak

nennuniyetle

edildiğini

Avukatlık

Kanununun

Avukatlık

hazırladığın

değişiklikler yapılnası

nüşahade

Muhteren

bulunuyorun.

geçirdiği hazırlık safhalarında

bulundun, Bundan da

belki

önerıi

taneı:.1en

olnayan; fakat

tadilleri Konisyanda olsun, Genel Kurulda olsun
bir üye olarak bu

etniş

değişiklik

bulunan

kendinin

Avukatlık

görüşülürken

kişi

Kanunu
naçiz

önergelerinde Divanm takdin ediyorum.

arkadGşların;

İlk tahkikatın gizliliği hakkında

birçok şikayetler olduğu

hepimizin nalUüu. Bunun dile getirilnesini de defalarca arkadaşları
rıız yaptılar;

fakat kanun hükmü

olduğuna

da hepiniz nüdrikiz; ana

buna hiç olmnzsa bir girişin yaprıak gerekir. Öyle oluyor ki, kanuna
saygılı

olan ceza avukatları veya cezai hukuku ber~ber yürüten

bir ceza

davası

geldiyse nüvekkilin ilk talebi

dosyadan eV-vel bunu
kanuna

saygılı

bı verdiğiniz

öğrenebilir ı:ıiyirı?n

şu

oluyor;"ncabn

Maden ki tahkikat gizlidir,

olan bunu söyleyemez. Üzülerek söyleyeyin ki, bu cevazmıan

üç dört gün geçiyor,

vat<:mdaş

dosyanın

suretini
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getiriyor. Avukat gitniyor;

vatandaş

getiriyor• Bu, avukata bir de

becerelesiz ndan hüvviyetini

veriyor.ı

Kanuna

koşulları o.ltındn tıNe adatı

sa bugünün

saygıilıi

olnayanın yaptığy

savcıyle görüştü,

be, bak gitti

bak gitti sorgu hakinliğinden dosyn.yı gördü" denir. Buna da bir çare
gerekir. Bu

bulnnr:ı:ı.z

sı

gizlilif:i nevzuu

dersek, yine avukatlara bir

bakınından

!lk suçun

tahkikntın

işlendiği

andan itibaren

bilinen edebiyatlar olsun,
kanun

adaı,u

bir suç

hepsi

arkadaşların;

Mesleğirıize

ne

gerekir

durulnası

Muhteren
hatırlo.rlar.

yatırılır,

oluruz.

yanında

suçlunun

safhasında

şu

bulunma-

olsun, karakoldaki

Önlenniş

olur. Çünkü, bir

olursa ne zorla

işleyenıBn yanında

ettirilir 1 ne falakaya
rinde de önenle

onl2rın

avukatlar

Ryricalık trmınış

avukatın

, infaz sisteninde olsun, tahkikat

yrünız

ze'lbıt

inzo.

olur ne bu olur. Bunun üze-

kanısındayın.

yine Sansun'da bulunan

nusallat olan

kişiler

var.

arkadaşlar

Bunların başında

arzuhalciler ve tenlik yoluyle icra takibi yapan kinselerdir. Bunlarla
bir cücadele

yapılnası

zorunludur. Bugün gidin büyük

o.dalet dairelerine, genç

nrkadaşlarından

leeiye veyahut tenlik yoluyle
ya

nı,

sarı

çok ve çok iltifat o nuane-

to.kip edenlere "Ha

dosya ni" diye iltifat görür, Bu

arko.daşlo.rın.

Bununın

Muhtereu

r:ıesleğin acı

fırsmt eşitliğinden,

neslektaşların arnsında

bu

Bunu l965 1 den beri ifade eelerin kendi Baronun

de ben ifade

koniserlikleri ve
Atıfet

yönüdür

sosyal adaletten
eşitlik sağlanGecı.el

Samsun Barolar BirliEf;i Genel Kurulunda clo. Neclo. Fertel

dır.

penba dos-

arko.daşların;

bahsediyoruz. Ancak, yine

kısnen

şu

nüco.dele zorunludur.

Bir de, her vesileyle

ı:ııyor.

şo.hsen

netıleketlerdeki

ettiL.ı

Jfine nrz ecli;yorun;

bilirkişik rıüessesesi

olo.ro.k

sosyal adaletten ve

bazı

kişilere

fırsat

kayyurı,

inhisar

arkad2.şın

ve

vasi, konkordoto

altından çıkarılnalı-

verilnenelidir. Maden her

eşitliğinelen

Kurulunda.

şeyde

bahsediyoruz, bunlarl3. niye

--

------------------~-
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olDuyor. Ya kanunda y'lpılc=ıcaktır bu değişiklik veya Yüksek Hnldnler
Kuruluna bütlin

açıklığıyle nnllıatılacaktır• Bunların

da

yapıinasını

tenenni ediyorw".
Cenalettin

GÜÇDEMİR

Mıntıka

(Gaziantep)-

itibariyle biraz

açıklar nısınız?

Mıntıka

Sabih ATLI (Devanla)her

tarafında aynıdır.

bu.

Gittiğiniz

Yalova'da da bu, Karanürsel"de'de bu, Van'da da

zawm teninat

verilnesini; başk~tip,
11

tashihi yapnan. Türkiye'nin

11

dava

yatırrıışsınız,

gelir

açnışsınız

Ben şahsen verner:ı 11 sözünü ifade etniştir.

Sen değil, hakinin verir 11 dediğ:dı.nizde hakin de, "Verneyeceğiz

denedik, tetkik edeyin vereyin 11

Bunun yer tashihi suretiyle

deniştir.

olnasin, her yerde bu.
l1.1uhteren

nrkadaşlarım;

arkadaşın

Karaçelik

dün bir nevzun tenas ettiler. Av-ukatlar

için sosyalizasyon

düşünülüyor

ue

zi i c re-sı

altında

gibi
sil

raesleğini

düşünülenez.

Şunu

anırn

Bur:J.'cla bulunan Ahnet

Baro

İdare

şeklinde

sağlannalıdır

Yine bir

Kutnan·arkndaşlarırıız

nevzun

etnişti~

Bütün

sili onlarda dahi, sen

şu

koşulları

bir sosyalizasyon doktorlarda
eğer

ücreti tah-

arkadş_şın

deseydi, hepinizin hissine

anlatayır:ı:

Harıdi

B:ıltaoğlu

ve Osnan

1963 senesinde

İstanbul

Sayar, Enin

şahittirJ.:er.

Heyetinde iken Moskova Barosu

nuzu ziyo.ret

nenleketinizin

Kanırıc-a

da i:facle eeLeyin ki,

yönünclen.kolaylıklnr

tercür~an olnuştu.

nu?

Başkanı

ve iki üye Baro-

r:ıevzulo.r hakkında konuşuldu.

ücretle

Ücret tat>...-

çalışacaksın şeklinde değil.

Mese-

la, Anlmra' yı ele alarak söylersek NallJ..han, Beypazarı, Çanknya,
Altındağ

ama
11

ilçelerinde Baronun birer

vatandaşın anlattığını

şubesi

anlatıyorun.

var.

Vatandaş

Bana bir ceza avuk:ıtı lnzın, isni varnı? .•

için

Şahsen görr:ıüş

değilin

gidiyor diyor ki,

Bana bir boşanna

avukat Ahnct Korkrıaz 1 ı istiyorur:ı~ 11 Ahnet Korknaz 'a vekalet

çıkarac8'ksınız.

Onun

avukatlık

ücreti 5 bin

liradır.

5 bin

lirayı

T
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bankaya

Verdin, vernediE

arasında

Yani nüvekkille avukat

rıÜnasebetleri

yok,

doğrudan doğruyn

ve bunun gibi ücretin tahsili yönünden

yatıyor

ücretini

para wankaya

kolaylık so.ğlanna-

1

lıdır

derse

Karaçelikle beraberin. Hatta.Handi

sayın

arkadaşın

hatırlar,

"para banknya ya. tıyor; ann. bankadan nhmk kolRy oluyor nu?"

tabirini

kullannıştı

Muhteren

ve onu nBöyle bir zorluk yok"

denişlerdi.

o.rkadaşların;

Sözlerini

şöylece

toparlo.nak

istiyorı.m.

Birlik Yönetin

Kurulu norr:;.alin üzerinde çaba. sarf ettiği h~pirıizin nallinu. Hncak,
bir iki nokta gözden her ho.lde
bu dilekler
yapılıyor,

fo.slında

kaçıyor.

Mlthteren yöneticilerin

söylenilen çok önenli nevzular nedense

yapıldı,

veya şu inkansızlık neticesinde oluadı gibi tatrün olnak

için adan bunu

arıyor.

Benin rican, bundan sonra teamül haline ge-

tirsinler, bir evvelki veya iki evvelki Genel Kurullanda dilekler
faslında

söylenilenlerden hangilerini yapnak için

teşebbüs

edilniş,

ne netice alım-cı ş, onları bildirsinler. Mesela, yine Sansun' do.ki
kongrede usul Kanunununun 70 nci

rıaddesindeki

hükün bugün özgürlükçü

denokrc:\si nücadelesi yapan· bir nenlekette avukatlara,

"Çık dışarı

seni veknletinden de azlettin, tebliğat yapılsın" bu hükü..ıJ. hala
duruyor. Evet:

yasal bir durun; ana bir girişin yapılnası lazındır

kanısındayıE.

Yine bir ara
dıl

konuşnarıda

Altop geçen sene

bundan sonra

sırasıyle

ların znbıtları

!stanbul,

tarliı.hinde yazaı.cak

Fa-

ilk Genel Kurul

toplantısında

İznir,

yapılan toplantı

Adana'da

Oradaki kuruluşurmzda, mesela

ve

.Darolar Birliğinin

bir kinsede o devre dört Genel Kurul

~el yapılnnsı

Muhteren

sayın r:ı.eslektaşın

her nedense bugüne kadar banttan kağıdia geçirı::ıek

inkanı olnarııştır.

Bunun bir an

Ankara'nın

tenap ettin,

gerekir

arkadaşların;

knn~sındayım.

açıktır.
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ni, yine her nevzuda ilhan
toplantıcla"bana

daki

benin için
ışık tutr:ıak

ışık

aldıf;i.nız

binlerce tenkit

olnco.ktır

için

karışını

ve bu

konuşrıanı yapnanın

olan
sayın

Başkanırıızın

Birlik

yaparsanız,

AdanaL

bu binlerce tenkit

ışıkla çalışıyorun"

r_:ıüsmıahalarına sığınarak

nede-

der:ıişti.

dilrenizin

döndüğü

Biz ele
kadar

bazı neslel-\:5: noktalara tenas ettin.

Hepinizi hürnetle selanların efendin. (Alkı.şlar)
Biı..l;;KA:N-

Sayın

Mehnet

Seydibeyoğlu,

buyurun efendim.

l\lehnet SEYDİBEYOGLU (Kastaı:ıonu)- Sayın Başkanlar, değerli
Yönetin Kurulu ü;yeleri,

kıynetli neslektaşlarıra,

sözlerine

başlarken

hepinizi içtenlikle selnr:üıyorun;
Kıynetli

arkadaşların;

nTlmclaşların

Bütün

gibi bendeniz de gerek

ve gerekse Yöm:<,in Kurulunuzun

çalışr;ıa

Başkanlık

raporunu

raporunu dikkatle okumaya

çalıştın, Edindif;in genel izlenin, genellikle Yönetin KurulunuzUn
yıllık

bir

lüğünü

ve

çalışnnlarının nesleğir:ıiz/yönünclen

sa~1nna.

fnycli:ıl~,

sormtlaştırna girişinleri

ve

olsun, hukukun üstün-

yönünden olsun,

başarılı

o bm::; tur. Bu i tibarla, kendilerini huzurunuzdo. takdir

hisleriyle sel2nı_urıak zoruuluğunu duyuyorun.
Xıynetli

arkadaşların;

Benden önce
lüklerine 1 bu

konuşan arkadaşların

ıwsleği

icra ederken

ueslei:;ir:üzin

karşılaştığınız

çeşitli

sorunlara

güçdeğin

cliler, Ben bunları tekrariannk isteniyorun. Mesleğin başarıyle yürütülebilt:esi, hukukun üstünlüC;üne, hukuk devleti ilkesine sahip
lnbilı:ıesi

muzca
lara

yönünden

arkadaşlarının yaptığı

değerlendirileceği
değirmek

önerilerin Yönetü1 Kurulu-

içinele biraz da

başko.

açıdan

sorun-

istiyorun.

Kıynetli

Bizin

inancı

çıkı-

arkado.şlarırı;

nesleğirüz

her yönüyle bir nücCLclele

nesleğiCür.

Avukat
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hcı.~tını

idane için

ettif;i kişinin
nlanadığı:,

ycı.şan kavgası

vernenin ötesinde, tensil

yasal haklnrını ten..._. için de ~,ıücadele eder. Onun

snvunnncdığı hn.klarını

alnnyn

çc.lışan kir.ısedir

avukat.

Güçlüye karşı zayıfı, haksıza knrşı hnklıyı, yine batıln karşı
hnklıyı

savunur. Hak için I'1ÜCadele eder. lVIağdur olanı , ezileni

bu fiili icra ec"lenlere

karşı

savunur.

kutso.l bir neslektir. Elbette ld, bu

Avukatlık nesleği
kutsnllığn

göl~e

bu hnliyle

düşürnenek

de

bizir: hen yasal, hem de vicdani borcunuzdur.
Kıyrwtli

Rrkadaşların;

Yüksek nalw:ılo..rı olduğu üzere, tarihi gelişi?:ıi i tibariyle
güçlüğe

ho..k fikri

karşı

güçsüzü, devlete

karşı

bireyi koru.na ihti-

yacından doğıı:ıuştur. Binlerce yıllardan beri aşana ş.şnnJ gelişerek

cüz eye

bugünkü

ulaşrı.-:çtır; ar:ıa bu' kolay ol;,mnı~tır. Hakkın kuvvet

olduğu döner:ıden

uhı.şıncaya

bu güne

kadar pek çok kurbanlar

kişinin ağzındnn çıkan buyruğun

tir. Tek

den, özgürlükçü
liçüuiyle

çağdaş

hukuk

kanun

sayıldığı

o.şanasına ulo.şılriası

verilniş

dönenler-

denokrasinin ge-

cı.henktir.

·Kanun devletinden hukuk devletine ve oro.dan dn sosyal hukuk
yıllcı.rın

devletine gelinnesi yüz

nücadelesi

iÇinc~e

gerçekleşebilniş-

tir.
Çalışı:w.

hukuk devleti

raporunda. da

kavranları

her

belirtildiği

zm:ıan eş

gibi, kanun devleti ile

değerde

olnanıştır.

Ko.nunla-

rın oluşun şekline göre bazen kanun hakiniyeti en büyük haksızlıklharın

,

sebebi

garşisi

olabiluiştir.

ulusun. büyük

biLüştir. İşte

devlet

Bazen bir forclin, bazen bir

çoğunluğunu hnksızlJ..k

ıstırcı.p

içinde

ali-

bıraka

hukuk devleti fikri bu ihtiyrıçtan, yani bireylerin

lmrşısındcı.

korunr.ıası

Devletin bireylerle
yan kanm:nl:-Jra

ve

zür:ırenin

bağlı

ve

ihtiy.<ı.cınclan doğrmştur.

ilişkilerinele

saygılı

devlet

hukukun

biçirıine

üstünlüğünü

sağla-

hukuk devleti denil-
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rıektedir.

Dır ::ıro.sındnlü ilişl<:ilerde tarafsız
içiııCte

bu ölçü
tcmınnış

r:ı;jzerıleyen

ve

geliçniştir,,

teşk:i ı

lo.r

.,

hukı.::.k

nl~mı vnrdır.

doğrmsı

itnca.k 1 enrlüstrinin

c,rasındaki
z.1oğr:mş

nü:·,:rdeleler

sız .ho.ker:ı. ro~LÜ

~-yn:ınnsJ.

Devlet bu alana nüdnhale

c"l:::vleti, bir burjuva. devrini içinde

eden sos;ynl güçler

ccrcısındn

oyncı.ynn ilişkileri

rolii.

bir devlettir. Hukuk devletinde bireylere

özel 1-J:Lr egenonlik

etnez. Bu h,üiyle

lınlwn

bir

gelişnesi

nşanadR

artık

ile toplunu

başlanış,

denge bozulnaya

ve bu

g(:çerli[';irii

ve

oluşnuş

,

sınıf

devletin taraf-

kaybetniştir •

De-.rl et? +>oplur.sal ve ekononik konularda rı:Udalıale zorunluğunu

bo

sosy;:d devL;t

huı:.ştır.
~;:ncn:'nnı

ortayn

Bu espri içince devlet,

çıknıştır.

barışını

bozulan ,:J_engeyj. ve toplun
zorunlul uğcınu

doğurduğu

Biiylece de endüstri devrininin

sağlmıak

t1.n'o Sosyal devletin

için

2.nncı;

::ıktif

sosyal

rol

alrıa

bütünleşnedir.

· U?:'dt::.x-, 1:·:ıçl:::.~::'ınuı belirli ellerde toplannnsı, sernayedarlnrın

ış

işçiyi

i'c:'i.nin er"ek sn.hibi

sönürgesi

toplur:. clü;" ~~u.ni '.o ln.k1.'k düzenini korunak için
~::;;t;; ~Junuiı

si,ni

bi5tl.ü11eç;;~·e (~ ;7= ,:"~:JU.r,
kercdile:;:i_n:i~

kG.r<;>,rlo.rırı

gereksinme-

gerek fertler, gerekse sosyal
ekononğk,

sosynl 1

sınıflar

kültürel ve siynsal

c;_:;_, '"L~ ·sına b;tılı:ıc:ı. clurw~mna gelı:ıişlerdir. !ş bu hnle

gelince, sunfJ.nr

arnsındnki

lı.::.nsn.J hc:cüıüo]rkyi

denge ve

s:::.ğLıyo.bilnek

,sosyal

sos:yal

ve kuran devlet
De~Erli

sı:::ııfln.r

kaynn'şrınyı

için

reforrılar

Sosyal devlet , sosyal
bnrıçı,

nüdnlınle

devlet,

içinelir Li, sosyal devlet toplm1so.l

Artık

~:nö.ircrı

k:ı.rşısındo.

bo.zı

:::.raçlara

gerek

hasıl

denilnektedir.

reforr~ıar

arasındaki

kurnbilnek, top..:.

yapnak suretiyle sosynl

dengeyi, d!oplun dü,,zenini

sağlayan

rıiçi~~idir.

neslektaşların;

Bu konuya oldukçn

t:;eniş

bir biçinde

deil';in;.ıcnin

sebebi; rapor-

-

-

ııo

da da konunun genişliğine olarak ele alımuş oluasıdır. Konu, bizin
de içihde yer aldığıraız topluı:mn güncel sorunlarıdır. Belki bilinentekrarında

leri tekrar ediyorun; ana defaatle

urıuyorurı.

f1wda

Son günlerin olaylarında toplunsal huzursuzlugun kökeninde
yatnaktadır,

'bu sorunlar
içinde

değildir.

cilerinden
açısından

Kanınca

oluşan

bir

Günün

bnskı

grubu

sorunlardan soyutlanak

y:::cra

alnış

Baroların

niteliğini·

yaklaşın

güzide teDsilpolitikası

Barolar BirliP;i Genel Kurulu, hukuk

Aslında artıle

karnaşıktır.

konuya gerçekçi bir

Türkiye' de r.evcut

grubu Genel Kurulu olarak bu
.değildir.

iktidarı

haizdir. Sadece bir 1.1eslek

toplantınızı

nitelendirnek

r::ıürıkün

hukuku ekononiden, sosyal· ve toplunsal
olc.Iıağı

Esasen yeni

da yoldur. Konular iç içedir ve

Anayasanız

12 Mart 'ara rejininde birçok
Annyasasında

olsa da Federal Alnnnya

olduğu

devleti fikri ile sosyal devlet fikrini birbiri;yle

gibi hukuk

bağdy.ştırr:ıış,

knyno.ştırrııştıro

Aslında

nnlan_ı_

ideal

knvrnnı birbirincı

ters

düş

ve özgürlüklere en yüksek
sınırlandıran

;n

r:ıuhas::üası

ve hakl<clo. toplunun

birlç:şGıri..L.uişi;;ir.

devletinele

birtakın

yapılırken

denokratik esnslara?

sosyal

Bireysel hak

'v•c:ren , devletin gücünü bu haklarla

hukuk devlet'c fü:ri ile topluihun

çıkarlar

ahenk içinde

~;;ngel1eyen kavrar:ıla:rdır.

eğeri

tutan sosyal devlet fikrin:cn
bireysel

ile sosyr.l devlet ile hukuk devleti

çıkarlarını

üstün

olan sosyal hukul: d,evletinde
çıko.rları bağdaştırılnış

bir

Bunun neticesi olarak sosyal hukuk

refornl:ı.r yapılacak.

Ancak, bu refornla-r

toplur:ıun benir:ısediği

geçerlikte bulu-

nan hukuk kurallnrına bat; lı lmlınacnktır. Ferdi haklar; ancak toplur:ı
yararı

olduğu

ölçüde

sınırlanacak

,

kısıtlanacaktır.

Varsa, elbette

ki bedeli de verilecektir.
Aksi halde

yapılan

sosyal hukuk devleti

reforn,

demıezclL

şosy::ıl

reforn olnaz, bunun

ndına

- lll
Kıynetli

neslektaşlarır.ı;

Çu hc.le göre, sosyal hukuk devletinin birinci ölçüsü toplun
yararı,

kar:m

yararı

ların ko.rşılığının

sosyo

bireysel ho.klarn müdahale ederken bun-

gerilnesidir. İkinci ölçü, sosyal hukuk devletinin

yönden tan

ekenorük~

olnndığıdır.

açısındnn

pro.r:ıidin tavanı

Sosynl

bir devlet, )$:ali ter devlet

eşitlikçi

tabo.nı

ile

, az

vo.rlılıklar!ı.a

çok varlılıklar arasındaki dengeyi sağlayan farklılıkları inkan
ölçüsünde birbirine

ikinci nacldesindeki sosyal hukuk devleti

Anayasanızın
nı

da,

bir devlettir sosyal hukuk devleti.

yaklaştıran

düşüncelerinizi

tanı

kanı tlar'1aktadır.

Değerli neslektaşların;

Bu
kü

aşar;1ada

sinde

-~

başlangıçtan

yurclunuzda

ill-releri

nitelikleri

deki

çabalara

rağnen lmayasanızın

bulunan

Curıhuriyetinizin

tarifi

yapılan

sosyal hukuk devleti kurula-

tanığı

olduğwıuz

barışın

vernek nünkün

~evap

tahrik ve

toplunsal

bütün

olnadığı düşüncesinde

bunalımların,hukuk

düzenin-

teşviklerden doğan çat~şnaların,

bir türlü

sağlanananasının

huzurun

kökeninde sosyal

hukuk devleti ilkesinin nuhteva itibariyle bir türlü
r:ıeniş olrıasının

ikinci ni:idde-

açıkça konulnuş

Bunn ol unlu

sapnaların

ve toplunsal

tür:ı

gerçekl~şniş,

bilniş nılı.dllı.r7

yiz. Her gün

sonra, sonut konulnra gelnek istiyorum. Bugün-

gerçekleştirile•

bir kısırı çııı.ğ dışı kaln:ı.ş kuruluşlar:ı.n ve siyasi

partilerin Anayasaya

karşı direnişlerinin

Anayasaya uygun hale

dönüştürüleneo.iş

hukuk düzeninizin bir türlü

olnasının

yq.tnakta

.olduğunu

belirtnek istiyorum.
Anayasal tenel he.klar
kısıB şahıslara,
eşitlik

kaale

alınr:ıaya

alınr:ıaz;

yasal haklar

ailelere, zünrelere intiyazlar

snğlanarnzsa;

haklar elden

çiğnenir,

çnlışrıa barışı

çalışılır;

öğrencilerin

tanınır,

kasten »:ozulur,

öğreninele

birbirleriyle

verilııezse,

fırsat

uygulnrıada

kazanılnış

eşitliği

aralarında

l;ıir

ilkeleri

öğrenci

olunyan
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ajanlar da sokularak

çatıştırılnasından

kişi

.Anaynsaya

dokunulnazlığı,

naz, eziyet ve

işkence

revli nenurlar

hakkında

kazanılnış hakları

yürütr.'lenin

rağnen sağlanmız,

kalkışılırsa;

yaşana hakkı

korun-

devan ederse; devleti idareyi yürütnekle göbir disiplin

kovuşturnası

dahi

yapılncı.dan

da -çiğnenerek key~:l. azil nakil işlerinde to.bi

tutulur, Anayo.sal ve yo.sal
müracaat ederek

nedet WJnaya

aldıkları

clurdurulr:ıası

hnklo.rınn

ve

daynnarak

nercilerine

nercilerinde verilen

bağınsız yargı

ve iptal

yargı

kararları

iktidarı

oluşturanlarca

uygulo.nnazsa; tabi:l. hakin, knnuni yargı ilkeleri çiğnenir, narnal
yargı rıercileri

leri kurulur, Anayasn
sine

rağnen

aykırı,

Mchkerıesince

bu narcilerin göreve

ve

sı~ıf oligarşisi

devamında ısrar

ilgası

yönünde

olunursa; Anayasaya
bağdaşuayan

çalışnalar yapılnazsa;

yürütne deneti11den

işçiler

kanuhla-

egenen

hala devlete hakin oluada devarı eder, çalışanların

soko.klarda

çıkarano.zsa;

ko.çnanın yollarını

kurşunlarıl!.

bu

faşiznin

olunursa; yasama Meclisleri

propagasyonları yap:ı.lnaya devarı

tırılm:ı.z,

yargı rıerci

iptal edilme-

kanunları

devan olunur, sönürü sürüp giderse; her gün

kıyınına

ortayo.

kuruluş

hukukla, hukuk devleti ilkesiyle

çağdaş

rın ayıklanansı

ve

yetkilmrle nücP.hhez

dışında olağanüstü

olayların

bunların

gerçek

çalış-

sürdürürse; gençeler

hiç birinin failini

teşvikçileri

ve yöneticileri

hnla devletin ve yönetinin üst kacler.1elerini işgale devarı ederse;
aşiret

iclnresi yönteni devan eder, bunun çaresine bakılnazsa; devlet

yönetini içinde benden olan, oluayan zihniyeti h5.kir:ı olnaktG. devan
eder;

haksızlık,

yolsuzluk, suiistimal,

ayuka

çılmışken vurdw~, duyno.zlıktan

hısın

akraba,

ya.kını

rüşvet,

irtikap

iddial~rı

gelinirse; devlet kesesinden

zengin etne yöntenleri bir türlü

bırakılr:ıazso.;

yurtta süklinun, huzurun, sosya.l barışın, hukukun üstünlüğünün sağlannası nürılçÜn

clef;ildir

değerli neslektaşlo.rın.

Bu yönten ve yönetine hukuk devleti, hele sosyal hukuk devleti denek

olanaı.ğı

dG. yoktur. Bu

'

şartlar o.ltında

hukukun

üstünlüğü

il-
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kesinin sormtlnştırılnnsı eün.kün olnnyacnğı bir tarafa; kanun hn.kiniyetinin

dahi bahsolunaGaz.

sağlnndığınclan

dile getirirken, bu kürsülerden ifnde

Bunları

etr:ıek

hatta

haykırnnk, bugünkil aşanncln biz hukukçular için en baştn gelen görevdir.·

(il.lkışlar)

Hele

hukukçular, avukatlar için bu görev her

bnğınsız

şeyin

üstündedir.
Bizin nesleki sorunlar:Lrıız bu aşarıada bir nebze bekleyebilir
arkadaşların;

ann hukukun

hiç birinin

bunların

üstünlüğü,

zaten

gerçekleşnesi

Muhteren

arkadaşların;

Bu görev

aynı

zananda bir

bir yurt g5revidir. Va tnndaş

hukukun

geçerliği

snğlanahlazsa,

düşünülenez.

görevidir.

insc_nlık

olno.nın tRnıdığı

Her:ı kaçınılmaz

bir hak oluaktan öteye,

L1esleki görevü•izi de doğrudan doğruya ve dole.ylı b~r şekilde
ilgilendiren neslek görevidir. Bizler suse,rsnk•
neslek nensubu avukatlar

ol:ırak hakların::ı.z.ı

lar bize kendi

snvunna görevini

haklarını

arkad.nşlo.rın?

verirler

ki, evet.
da

kendi

Bunları

olarak

savunamazsaki

•

vatandaş ..

itinat ederek

nasıl

(lı.lkışlar)

Özgürlüklerin ve
şo.hsiyetinize

vatandaş

hç;ı.kların bekçiliğini yapı::rıazsnk, nesleğirrıize,

so.ygınlığırı::ı.zı yitiruiş

olnaz

sadece beyo.n etnekle politika

nıyız?

Şüphesiz

yaptığllıız

inancında

değilin arkadaşlar.

Gerçekleri ifade

etı"1ek,

hiç bir zo.nan politika yapnal\:

dir. Hele hele

yılda

bir toplanan Birlik Genel

dile getirnek,

krcıuoyuna yansıtno.k;

hiç bir

Kurı,ılunda

za:ı::ıan

bu

değil

sorunlar::ı.

sürekli olo.rak

politika yo.p:·mk denek ol::ıad:ı.!';J. gibi, naksadınız belirli bir siyasi
yönde siyasal

kuruluşları

etkilenek de

değildir.

hukuku politikadan , poli tiko.yı hukuktan

Kaldı

ki, bir yerde

da

:r:ıürıkün değil-

soyutlru:ıak

dir._

.
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Avulmtl:ı..k

baroların,

gerele

r:ııştır.

gerekse

ve lll nci nacldesinde

ncı rı.addesihde

Birliğin

uğraşamciyacağı yazıl-

poli tikn ile

'

Bunun YilZılLUŞ olnası., bizin bu genel düşünceleri:cıizi yılda

bir toplanan bu kurulda ifade et:c1enize de

r.ınni

olnadığı düşüncesin-

deyin.
Bu itibe:rla, Baroların ve Birliğiı:ıizin pölitika yaptığı
hususundaki
da

bazı

düşünce

ve

eleştiriler haksız,

haksız

olduğu

kadar

rı.esnetsizdir.

ki,

Kaldı
arkadaşlarıaın

kanunların

da

110 ncu nacldesinin

bahsettiği

ihtiyaçlarımı

nerüeket

nesi yolunda dileklerde,

getirdiğiniz

cağı

gerekir,

Yurdw~uzda

ôdalcırı,

işçi

.ve

yürütüı

tasarılar

oluştu

Menleketin ve ulusun

olduğuna

ve kanunlarl.n

ilkesine göre Anayasa istikametindeki
baroların

kanınca

neslek

verilaiş

barolar ve

Asl:ı.nda,

hüknü de/benin

·gelişnesi

bendinde

bulurmak ger.ekirse ön

koşullarıdır.•

öncelikle Anayasada. yer

söz ye eylenler evleviyetle
sayılnal<:

altıncı

Kanununun

l<:onular, devlete yön veren ve onu

aykırı olanayacağı

Anayasaya

Avukatlık

verilnişti~~

ran Anayo.sa ilkeleri, enirleri ve
ihtiyaçle.rı

uygun olarak

yayınlarda

görev olarak

hazırlanak Birliğe

Dile

görevlerini kapsayan

Birliğin

zait bir

ve

Birliğin

Birliğin

çıkarları doğrultusunda der..ıeç

bunların

ve

siyasetle

uğraşanaya

hükür:ıdür,

_odaları, .'~icaret

to şekkülleri ve

görevleri içinde

ve ,anayi

t:)daları ..

f;iraa'h·-:

birlik1:eri her gün kendi

bildiriler'yayınlarke:p.,

bu husus-

larda eylene geçerlerken, kendi öz çıkarları açıs:ı.ndan siyaıı~ kuruluş
lar

yapnak, konuoyu

üzerinde_baskı

verir, eylenlerele bulunurken;
Birliğlııiz

hakkında

Önnrim;

avukatlıl;:

bunla~

politika ile

tirilerele bulunmak en büyük
Kanununda

oluşturnak

ses

uğraşıyor

haksızlıktır,

yönünde beyanatlar

çıkarılr:ıazken;

Barolar ve

yolunda ithanlarda,

eleş

bühtandır arkadaşlarım.

yapılacak değişiklik

içerisinde barola-
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siyasetle

çalışmak

uğraşamayacağı

olmalıdır

yölundaki hükümlerin de

çıkarılmasına

arkadaşlarım.

Zaten öyle bir ortam içinde bulunuyoruz ki, yurtta öyle kara
günler

yaşanıyor

ki, çözüm bekleyen pekçok sorun içinde bizim

şah-

s:l sorunlarımız yani meslek sorunlarımız ikin.ci planda kalmaktadır.

sosyal adaletin zerresinden

Adaletsizliğin yaygınlaştığı,

eser

kalmadığı,

biz fikir

çalışanın emeğinin hakkı verilmediği

gayret sarf etmemiz
T-Lim

sosyal
vergiye

olunduğu

güvenliği

sosyal

vermeyeceği

yönünde

dönüştürülmesi

yolunda

sa~lanmadıkça,

bülük pürçük

izahtan vabestedir. Raporda da

gibi, prim sigorta

güvenliğinin sağlanması

-~mtıldığımı

gerçekleşmesi

kaçınılmazdır,

halkımızın

gayretierin netice
ça izah

tümüyle sosyal adalet

işçilerinin

bir ortamda

ilişkileri

değildir.

mümkün

içinde

açık

mesleğimizin

Bu itibarla, bunun

'

Birliğin düşüncelerine

içtenlikle

belirtmek istiyorum.

Kıymetli

arkadaşlarım;

Va}üüüzi

aldım,

ettiğim

özür dilerim. Demin de ifade

üzere,

mesleki _sorunlarınız hakkında bazı düşüncelerimi arkadaşlarım söyledikleri ve

-bunları

tekrar

1

belirtr:ıek

suretiyle

almamak için burada sözlerimi keserken; beni
için hepinize saygiy le
Birliğimizin

dalı

teşekkürlerimi

ar'z

değerli

sa'ınrla dinlediğiniz

ederir:ı.

çalışmalarının mesleğimizce

CAlkışlar)

ve

ulusuınuza

neticeler vermesini temenni eder tekrar hepinizi

selar:ılo.rım"

vaki tlerinizi

fay-

saygıyle

(Alkışlar)

BAŞKJ\111"- Sayın

Nec0:ti Özkaya, buyurun efendim.

Necati ÖZKAYA

(Elazığ)-

Muhterem

arkadaşlar,

hepinizi

saygıy-

le selamlarım;
Muhteren
Barolar

arkadaşlar;

Birliğinin

faaliyet raporunu hepiniz okudunuz, ben de

iyice tetkik ettin ve son derece güzel

hazırlanmış,

bazı

hususlarda

r-- 116 çiddi olarak bizi tenvir etmişler. Bu güzel raporu hazırladıklarından

yöneticileri tebrik ederim.

dolayı

Ben

teklif ediyorum; bu faaliyet raporu

şunu

yalnız

dellıege

arkadaşlara de~il, e~er imk5n ~eriyorsa di~er meslektaşlarımıza ve

hatta

bazı

gönderilmesinde kanaat.imce büyük fayda var.

kuruluşlara

Çünkü, benden dün bilhassa hariciyecilerden bir iki

arkadaş,

bu

raporun kendilerine de verilmesi imk5nlarının araştırılınasını rica
ettiler.
Kı ta

etki

yapmış,

sahanlığ;ı

sahasındaki

bunu de Birlik

Arkadaşlar;

görüşler

arkadaşlarıma

konularından

muştur.

hangi

birisi.

Anayasamız

Aşağı yukarı

günümüzün en

kabul edileli 16 seneyi bul-

Maalesef Türkiye'de hiç bir kuruluş hatta siyasi partiler,

kanunların

Türkiye'de Anayasaya

çalışma yapma:r.ıışlardır.

dan

bildiriyorum.

raporun kanunlar:Cn . Anayasaya aykırılık bölümün-

deki faaliyetleri ben yeterli görmedim.
müh.im

cidden çol{ olumlu bir

görüş_istiyorlar;

raz geç

Barolar

ama

aykırı

Birliği

kanaati:r.ıce,

olduğu

bu konuda

Barolar

konusunda bir

mes1ektaşlarl.:r.ıız

Birli~i

bu konuda bi..;.

kalmıştır.

Muhterem

arkadaşlar;

Türkiye'de
bu mevcut

kanunların

kanunların

bir hayli fazla. Ta

'

çok fazla Ye tahmin ediyorum ki,

sayısı

içerisinde de Anayasaya

Osmanlı İmparatorlu~undan

aykırı

gelen

olanların

adedi

kanunlarımız

var.
Ankara, İstanbul h5kimlerini bir yana bırakıyorum; ama Doğ;u
Anadolu'da özellikle Anadolu'da bir kazada bir hakime bi~ maddenin
Anayasaya

aykırı oldu~unu

ve bunun Anayasa Mahkemesine götürülmesini

talep etti~imiz zaman hakim şaşıp kalacak. Elinde her şeyden önce
bir

kaynağın bulunması lazım.

Barolar

Birliğinin kuruluşu

5

yılı

geçiyor. Anayasa Mahkeme-

""'
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nış?

Biliyoruz, Barolar

Bnrolar

Bir]ıiği

hangi

ni de ortaya koymak suretiyle bir
bir kitap ve
Barolar

adarılarından rıüteşekkil

bir

hepsi

aykırı

bu konuda

kanımca

içinde

değil;

tanı-

ana mühim bir

olduğunu

ve gerekçeleri-

broşür hazırlayabilirdi

çok büyük fayda

broşürünüe

Birliği

ama

değilse

Anayasaya

kanunla~ın

değil;

kuruluşlar

kadar bilin

komisyon kurnnk suretiyle hiç
kısmının

bu

Birliği

şir:ıdiye

dava açma yetkisini

kuruluşlara

sağlayacağına

ve böyle

kaniyim.

Bu konuya bir an

gecikmiştir.

evvel el atılması, kanun tadilatı beklenneden bir bilin heyetinin
bu konuya

gerekçelerinin

1975

neler

kanunların

şahsen

olduğunu

ve

arzu ediyorun.

arkadflşlar;

yılı

Yalnız

aykırı

ben

hazırlannasını

Muhterem

geçti.

ve Anayasaya

eğilnesi

büyük kanunsuz olaylarla geçti,

bu

faşizan

tabiri belki

diğer

faşizan

arkadaşların

olaylarla
da benimle

\

aynı

halkın anıanadığı

kanaattedir,

bir slogan. Bunun yerine

başka

' bir slogan bulunrıası lazır:~.
Benden önceki

konuşwıcı

arkadaşlarımız

nunsuz olaylar

karşısında kapalı

bir fao.liyGtte

bulunmadığını

ben de

ko.tılıyorum.
Şunu

bir çaba

arz

Ynlnız

etrıeye

göstereneniş~

bu büyük çaptaki ka-

da olsa Barolar

anla:tr.ıaya

çalıştılar.

bu konuya yine

çalışıyorum;

Birliğinin

Buna nrespeten

geleceğirı.

Barolar

bir kamuoyu belki

etkin

Birliği

bu konudo. etkin

oluşturanamıştır;

ana acaba

biz vilayet baroları olarak ayn~ zananda avukatlar ve hukukçular
olarak kendi üstünüze
mıza

kcmi

değilirı~

lnr var, hukukun

düşen

vazifeyi

yaptık mı?

Ben

şahsen yaptığı-

Bilhassa rejime nüteveccih büyük kanunsuz olay-

üstünlüğünü

zedeleyici büyük çapta olaylar var.

Kanun hakimiyetinin sağlanDası, hukuk üstünlüğünün korunması hususunda gencecik insanlar
çok

şey beklediği

rahatlıkla

ölüne giderken, biz

biz avukatlar, hukukçular hiç bir

halkın

bizden

şey yapnıyoruz.

~-----

--,
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Bir sessizlik içerisindeyiz, bir süklinet içerisindeyiz. Halbuki,
bu mille't hukukçule,rd::m çok şey bekliyor. Biz şahsen bir ı:ıünevver
ı;ıenleketin yetiştirdiği

insan olarak, bu

insanlar olarak üstünüze

düşen vazifeyi yapr::ıadıE;ımız krcmısındayı.w.' (Alkışlar)

Her şeyi Ankara ve İstanbul'dan bekl~yoruz.
Muhteren
Şahsi

arkrı.daşlar;

kanaatin odur ki, her şeyin Ankara'dan ve İstanbul'dan

bir ülkede hiç bir

beklendiği

şey

halledilenez. Onun için bizlere ,

nahalli barolara, h~~ukçulara ?üyük görevler düşüyor.
bir

Şü1di

r.ıiz

şunu

okuduk. Uz olarak

rinin

r:ıüco.delesidir"

Muhteren

soruyorum. Adalet

noktayı

diyor.

arkadaşlar;

1

bir

kar0rıyle

gibi

insanın hayatının

edilrıesi

sankğ

ölümünün

Genab-ı Hakkın

.ancak yüksek

kendisi yüksek

ı:ıahkeme

mahkeı:ıeymiş

veriyor.

kararını

Adalet

yok

Bakanı,

olabilir. Adalet

Şir::ıdi

hepi-

söylüyor, "Vatanseverlerle vatan hainle-

Türkiye de insanlar öldürülüyor.
dışında

Bakanının der.ıecini

Sakaryaı

Bakanı

Baro

halen bir

Bo.şkanına

avukattır.

ve temsilcilerine soruyorum;
Sakarya Barosuna

bir avu-

kayıtlı

kattır. Mesle"'e başladı['i;ı zamm yer.ıin etı:ıiş bir insan için,kanunla-

ra

saygılı

insan için bu beyanat

Avukatlık

Kanunu

suçturl Acaba Sakarya Barosu, avukat olan Adalet
kuruluna sevki

hususu.rıda

bir faaliyette bulundu

Belki Sakarya B2-rosu bunu

düşüner:ıeniştir';

ı:ıuvacehesinde

Bakanının

r:ıu?

disiplin

(Alkışlar)

ama Barolar

Birliği

bu ikazda bulundu mu?
Muhteren

arkadaşlar;

Bugünkü ortnnda bizlere çok

şeyler düşüyor.

ver insnnlar, topluluklar, gruplar, Barolar
yarataMadığından şikayetçiler.

Konuştuğur:1

Birliğinin

münev-

kamuoyu

Barola\ Birliği bir ilmi çalışı:ıanın

1

- ll9 içeris:ıbnde. Bu kafi de~il arkadaşlar. Bildiriler, beyannaneler oku-

nuyor; ama muayyen kimseler tnrafından okunuyor. Barolar Birliğinin
rejime nüteveccih, hukukun üstünlüğünü zedeleyici bu olaylar karşı
sında çok daha aktif bir davranişta bulunması lazındır, bunu bütün

Türkiye istiyor. (Alkıslar)
.

'

1

Bu arada barolara büyük çapta vazife düşüyor; ama arkadaşlar,

vilayet barolarının takviye ihtiyacı var"t;ı Benirı görüşüm şudur; Barolar Birliği yöneticileri vilayet barolarıyle sıkı temas içerisinde

olması lazımdır. Aynen siyasi partilerde olduğu gibi bölge müfettliş:?
leri, baro nüfettişleri tay~n etr:ıeli, sıkı temas kurmalı, arkadaşlar
arasındaki

tesanüdü, birli~i ve r:ıüşterek çalışınanın sağlanması

hususunda büyük çaba gösterr:ıelidir. Bugün Ba:rolar Birliği r:ıuayyen
bölge. toplantılarının dışında vilayet barolarıyle ter:ırısts değildir,
ter:ıaslar

çok

azdır.

Şunu da .arz edeyirı arkadaşlar; biz avukatlar her şeyden önce

birbirimizi sevneye r:ıecburuz. Birlik ve beraberlik içinde olmaya
mecburuz. Soruyorum; bir yılbaşında dahi r:ıedeni bir insanın yapa..;.:..

cağı bir yeni yılı kutlamak için. acaba bir başka arkadaşımızın

bürosuna gittik r:ıi? Bir çekişne içerisindeyiz, bir rrenfaat çekiş:rıesi

1

içerisindeyiz. Benden evvel konuşan bir arkada'şı:rı çok :rıühim bir
konuya el attı; bugünkÜ ortanda avukatlığın sosyalleştirilmesi
lazım geldiğini söyledi. Ben·buna.yürekten inanıyorum.
Arkadaşlar; adaletin olduğu yerde ve bizin olduğu:rıuz yerde

menfaat bölüş:rıesi ortadan kalktığı zaman, Türkiye'de birçok mesele
halledilecektir. Bizir.ı bir araya geler:ıeyişinizin nedenlerinden
birisi budur, sosyalleştirmenin zarıanL gelmiştir, geçmiştir, Barolar
Birliğinden bu hususta çalışr:ıa bekliyoruz.

ıır.ıL.._____o_l_a_rak

Hepinizi saygıyle selar:ılarır:ı. (Alkışlar)
M. Raşit ABASIYANIK (Sakarya)- Sayın Başkan, Sakarya Barosu
bir

açıklama

yapmak istiyorun

r:ıüsande

ederseniz.
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BAŞKAN-'Ancak

M.
nuzun

ilişkin

usule

Raşit Jı.BASIYANIK

adı geçmiştir;

BAŞKAN-

(Sakarya)- Usule

Sakarya Barosunun

meselesiyle ilgili bir

kısa

Efendir:ı,

adı

türlü

ilişkin

olarak. Ba!'o-

geçmiştir.

sıraya

kaydederiz~

oylar:ıaya

Adalet

Bakanı

cevaplandırırsınız.

bakımından.

Sakarya Barosu

sorulan sual zaten Genel Kurulu ilgilendiren

Genel Kurul

olar:ıaz.

açıldana yapr:ınk istiyorur:ı.

Turhan ÖZGÜITER (Mersin):- Usul
hakkında

başka

olabilir,

davet edilirse, her halde

olaydır.

açıklama yapnasını

yerinde gören Genel Kurul, oylana ile konuşma imkanı sağlar.
Hayhay, buyurun.

BAŞKAN-

M.

Raşit

Sayın Başkan,

ABASIYANIK (Sakarya)-

sayın arkadaş-

lcı,rın;

Güncel bir konu
nedeniyle

olması

itibariyle gazetelere geçen bir demeç

geniş yankılar uyandırmıştır

Genel Kurul

t~plantınızda

Başkanınızin yaptığı

da bu konuya

Adalet

değinilr:ıiş;

açıklamı yardır,

bir

Bakanının

bu demeeL

ancak

sayın

Baro

bunu sizin bilgilerinize

arz etmek istiyorun.
Adalet

Bakanı İsmail Müftüoğlu

levhasından kaydı

Barosu

en ufak bir

ilişkisi

yorum kendisi
itiraz

silinniştir

ve bugün için Sakarya Barosuyle

yoktur. Baro Yönetin Kurulu

tarafından

edil:rıiştir.

Bakan olduktan sonra Sakarya

Türkiye

Brı.rolar

Halenbu karar

Birlip;i

hakkında

kararında

Yönetir:ı

oluı:rılu,

zannedi-

Kuruluna

olumsuz

sayın

Barolar·Birliği Yönetim Kurulu 1 tarafından bir karar verilmemiştir.
B~lgilerinize

arz ederim.

Teşekkür

Hurşit

ederim.

KANGAL

(Alkışlar)

(Balıkesir)-

Demeçten önce mi, sonra

mı

silin-

miştir?

M.
kaydı

Raşi t

ABASIYAlHK (Sakarya)- Onu da arz edeyim. Deneç

silindikten sonra

yapılmıştır.

Silini'le nedeni, kendisi Bakan

- 121 olduğu

için Avukatlık Kanununa göre ikn:r:ıetgahının Ankara'da olrıası
'

gerekçesiyle ve bu

derıeç

yapılnıştır.

silinrıe

Kayıt

Kayıt

silinrıe

ayrıca

verilneden önce bu
işleninden

işlerıi yapıldığı

kendisi

hakkında

bilgilerinize arz

bir

işle:r:ıi

de:r:ıeç verilrıiştir.

için de Sakarya Barosu Yönetin Kurulu
Tekrar

işle:r:ı yaparıana durunundadır.

EAŞKilli- Teşekkür ederüı

İlhan

çok sonra bu

silin:r:ıe

efendim.

ederi:r:ı

Sayın İlhan

kayıt

efendim.

Kutay, buyurun.

KUTAY (Ankara)- Sayın Eaşl:an, Genel Kurulun sayın üye-

leri·, sözlerime başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyle selar:ılarırı;
Efendir:ı,
görüşlerimi

bendeniz Yönetin

arz ederken önce

Kuruıu çalış:r:ıa

Eaşkanlık

raporu

raporundan söze

hakkındaki
başlarrıak

is-

tiyorur:ı.

Sayın Başkanın Başkanlık

rak

ve Barolar

baroların

derinlerıesine

rula

Baskı
kuruluşunun
niştir

incelenmiş,

ve

grubu burada

r:ıukayeseli

baroların

ölçüler

ner:ıleket

fonksiyonunun ne
ve

baskı

bir etüt

yeni bir konu ola-

grubu olma
şeklinde

bulunduğu

sayılabileceği

sorunlarına karşı

olrrıası gerekeceği

Birliğin

politika

niteliği

Genel Ku-

yapmanası

baroların

bilinsel olarak

ve

işlen-

hususunda

getiril:r:ıesinde doktrind~n,

iştihatlardan yararlanılarak

takdirde,

bir neslek

istikqr:ıetinde

yapıp,

ve bu ölçtilerin

getirilmiştir

Dernekler Kanunundan ve
arada

bir

Birliğinin

yıl

sumıuştur.

(,

bazı

raporunda bu

Birliğin

üç unsur bir

politika

yapmış

saptannıştır.

Önce şunu arz etmek isterin; bu Genel Kurulun niteliği itibariyle bir forun karakteri

taşıdığı

ifane edildi, gerçekten böyle-

dir. Öte yandan, burada ileri sürülen fikirlerin icraya intikal
etnesi hususunda bir arzu izhar edildi. Burada
bakınından sayın Apaydın'a katılıyorun.

r:ıetüt

ve yöntem

[....
···

'
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ne

da

arkadaşır_uzın

görüşü-

katılmaktayım.

Sayın Arkadaşlar;

Politika bir yönden
rak

arkadaşır:ıızın

Sezer

çerçevesinde

propagandası

parti

faaliyetler

yapılan

genel hak

ların

tanımlanmaktadır;

Politika ise, aksiyon olarak

politikadır.

snyın

şöyle

deyir:ıi

anlar:ıında

statik ola-

piliı;ı

O halde,

biliı;ıdir.

ve parti

programları

kalan konulardaki

dışında

politika

olmadığı

u~raşı

hususunda

tar:ıanen

herıfikirim.

Bu
etmiş

der:ıin bahsettiğin sayın Başkanın

olduğu

bilimsel olarak tespit

üç unsurun ifade ettikten sonra bir nokta üzerinde

durmak istiyorum. Kendileri bunu

şöyle

açıklamaktadırlar;

Barolar ve

Birlik sürekli şekilde , birinci unsur süreklilik. İkinci unsur;
siyasi organları belli bir siyasi yönden etkilemek amacıyle. Üçüncü
unsur; kanununda gösterilen görevleri dışında kalan siyasi konularda
faaliyet gösteren bir

lerin istikametinde politika
Barolarla Birlik
hükümleri

bakınından

politika

teşekkül

yapmış

yapı;ıış

parti-

sayılmaktadır.

arasında bilin~iği

bir fark

sayılmaktadır,

vardır.

gibi

Avukatlık

Kanunu

Barolar Avukatlmk Kanununun

76 ncı maddesine göre mesleki konularda meşgul olurlar ve açık bir
hükümle de siyasetle
arasında kanunların
lanması,

liğini
şında

ön

iştigal

memleket

tasarıların

edeı;ıezler.

Ancak,

ihtiyaçlarına

Birlik

Birliğin

görevleri

göre incelenmesi,

tarafından hazırlanması

hazır-

Barolar Bir-

barolara verilen görevler dışınaa ve mesleki sorunların dı
genel yurt

termek hnk ve

sorunları hakkında

da

neşgul

olmak, faaliyet gös-

imkanını verniş bulunr:ıaktadır.

Bu üç unsurdan ikisi kesin görülmektedir. Ancak, üçüncü unsuru biz barolarn
meş~ul

dir.

teşr:ıil

edersek, barolar için yurt

sorunlnrıyle

olrn.ak ir:ıkanı hukuki yönden olanaksız bir durun arz etmekte-

Şnhsen

bu üçüncü unsurun gerekli

olr:ıadığı

kanaatini

taşır:ıakta-

- 123 Sürekli ve belli bir siyasi organn etki yapmak anacı dışında

yım.

tanınını ynptı~ınız

barolarda pekala

politika çerçev§si içinde

yurt soruhları~e ilgileneceklerdir ve bu onların asli görevleri(Alkışlar)

dir.

Sayın arkadaşların;

Tekrar bir hususa avdet
son

sınıf öğrencisi

Hirş'in

bir

etrıek

yılında

istiyorun. 1948

iken, .kendisinden fayz

konfransı olnuştu. Hirş'i

Hukuk

aldığıı:ıız sayın hocanız
tanırsınız.

hepiniz

Bu konfe-

rans o zamanki tek parti döneninden çok partili dönene geçilen
süreç içinde siyasi
verilen

1ıir

konferanstmr ve halka

organını

yasama

oluşturan

olacak

alışkanlığıyle

ların

nünakc.şaların

sathına yayJ,.ldığı 1ıir sırada

açık 1ıir kon~eranstır.

O

zarıan

üyeler uzun süren tek parti idaresinin de

şüphesiz,

olacağı görüşünü

üstünde

yurt

lmnun yapan
ileri

orgrmın

sürüyorlardı.

haliyle. kanunO

zaı::ıanki

siyasi ortanda Hirş verrıiş olduğu konferansta yasana organının üstünde hukukun

bulunduğunu

açıklanış'

biliJ:rı adarıımız

bir

bilinsel olarak ve halka fuitap ederek
idi.

l948'den l969'a gelinip Barolar
hukukun

üstünlüğü

bir

terıel

Birliği

kurulduktan sonra

ilke olarak yürütülmektedir. Ancak

görülnektedir ki, bu Tieralekette birçok hukuk bilim

adarıları

çok

daha gayri müsait şartlar altında yasana organlarının üstünde hukukun

bulunduğunu

bunları

dile

dar bir çevreye

değil,

,halka

açık

konferanslarda

getirmişlerdir.

Bir di8er huşus; bu forumda açıklanan fikirlerin şüp~esiz
Genel Kurulun

çoğunluğunun

iradesi olarak tecelli etTiesi

kaydıyle

aksiyana intikal ettir.ilTiesi keyfiyetidir. Yine Hirş 'in neşredilr:ıiş
"Prntik hukukta metot" diye bir

kitnbı vardır.

1946

lanr:ııştır. Bu kitap Göthe'nin şu sözüyle başlar;

yılında yayın

"Yalnız bilgi yet-

nez, tat1ıik de lnzın; yalnız istek de yetnez, yapnak da lazırı."
O halde, fikirler

çoğunluğun

fikirleri olarhk

oluştuP;u

takdirde

- 124 onu nksiyona intikal ettirnek bir görev
bir konu olaro,k;

Diğer

kuşkusuz

idarenin tutumu da
rilen

di~er

şunu

tartışılan

çok

kişi

kararlo,rına karşı

ve çözün

ynrgı

if nde etne k gerekir ki'

başta

ettıeksizin

zümreyi istihdaf

yolları

göste-

yasmı.ayı

olnak üzere hatta

tutulan bir organ olarak

tan bir objektivite

orgnnı

Anaynsasının

kuvvetinden biri olarak ve 1961
yürütme

orgamları

bir konudur.

Hiç bir
içinde

yargı

olmnktndır.

ter:ı.el

devletin üç

temel ilkeleri içinde

dahi devlet denetinine tabi

yetkilendirilmiştir.

Barolar Birlif,i olarak bu konuda daha aktif bir rol oynanması

gereğine

inanmaktayıtı.

Yine

bilim:~ektedir

ki, demokratik toplunlarda

kuvvettir. Ancak defaatle
lek

teşekl:ülleri diğer

baskı

grubu olarak

bir kuvvet olarak ortaya

diğer

nok~ada

dördüncü kuvvete

başına

gelişme

meslek

bir

teşekltüllerinden

beşinci

eşit;

kUvvet

çıkr:ıaktadır.
Kanımca,

ayırarak

bir gücün, bir

kuvvet rolünü tek

önderliğini

O halde, avukatlardan

bir kurumun demokratik rejimde
kndar

başına yürütı::ıesi

Barolar

mevkiindedir. Bütün dünya tarihi

kanıtlamaktadır.

kuruluşun,

Der:ıin

nitelendirirsek

süreci içinde özgürlük ve demokrasi mücadelesinin

avukatlo.rın yaptığını

ı::ıes

önce ve. öncelikle hatta bir

fakat ondan
olrıak

dördüncü

demokrasilerde

kuvvet, budur.

nitelendirdiğimiz

Birliği

tek

söylenmiştir,. çor;uıcu

basın

doğal

oluşan

beşinci

bir husus kabul ede-

miyorur:ı,

Snyın nrkndnşlar;

Bugün bilhassa l950'den sonrtl Atatü:r:ak bir noktada

kanunların

ı

himayesine

.alım:ıak

yoruz ki, Atatürk
Bilindiği

dirirken

·Üzere

durununa
fikriyatı

Anayasanın

başlangıçta

getirilmiştir.

Annyasasıyle

1961
ikinci

belirtilen

Şuiıu ı:ı.er:ı.nuniyetle

r:ınddesi

ter:ı8l

görü-

ilkelendirilmiştir.

Cumhuriyetimizi nitelen-

ilkelere ve insan

haklarına
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dayanan Türkiye Cunhuriyetinin nilli,laik, sosyal, denokratik bir
olduğı,mu

hukuk devleti

Atatürkçülüğün

gösternek suretiyle,

de,

Atatürk rıefkuresinin de içeriğini açıklıkla saptanıştır.
Buradan şu konuya intikal etnek istiyorum; Fransız Filozofu
Enil )::,itre,

insanların

etmektedir;

''İnsanın

kendisine

karşı başlıca

hemcinslerine
uyan insan

görevleri

çağın insanı

. Bugün Afrika'da

karşı başlıca

görevi ise

olur."

bir sözünde

hakkındaki

19

deEıektedir

ırk ayrımı

suç

ifade

öğrenmektir~

görevi

öğretEıektir.

şunu

,. Bu iki kurala

ncı asır

sayılmaktadır.

filezofu •

Pozitif hukuk

yönünden buna aparteit denmektedir. Geçen seneki tutanaklara baktığın zaEıan bunun oportiü.nist olarak g~çtiğini gördüı:;ı. Tabii yabancı

bir kelimenin telaffuzu zannediyorun ~i, tab edilirken oportmnist
şeklinde

tamanan

Sayın

değişik

bir biçinde yer

hocan o zanan

vermiş

almış

oluyor.

cevapta insan

oldukları

haklarının

acaba klasik olarak fosilleşmiş, kalıplaşEıış bir muhteva,da mı kalması,

yoksa

çağın

gereklerine uygun olarak yeni içerikler mi kazan-

ması gerektiği hus'.ısunun
lardı.

incelenL1eye

Kendilerine huzurunuzda

raporda göçmen

işçiler açısından

değer

olduğunu

şükranlarımı

arz

bu lwnuyu çok

ifade

buyurmuş-

ediyorUEı.\Bu yılki

ı::ıufassal

bir

şekilde

r

-----~---

1
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hatta raporun

işlemişler

özetlenınesi

hususundaki

bu-

konuşmalar:ında

rada Batı Avrupa'dan misaller vererek yabancıları~ mahalli seçimle!'·
de oy hakkına kavuşturulduğu Avrupa ülkelerinden örnekler vermişler
dir.

Biz bunlardan tari olamayız. Türkiye'yi dünyadaki gelişmeler

den soyutlayamayız. Eskiden eşitlik dendiği zaman Fransız ihtilali:
ve ondan sonraki

gelişmelerde

söz edilirken bugün ekonomide
düşünce

fikir ve

özgürlüğünden

kişinin

kanun önünde

eşitlikten

eŞitliğinden

söz edilmektedir. Eskiden

bahsedilirken, bugün bir aksiyon özçağın

gürlüF,ünden söz edilmektedir. Demek ki, özgürlükler
bilimsel

gelişmesine

lar, yeni

düşüncelerde

yeni

oluşma

varfuıklar yaratmaktadır,

Barolar
biçimde

uygun olarak fikir ve

teknik ve

Birliği

görüşleri

bize

bu

yansıtınakla

tedir, tekrar kendilerine

uygun

çalışmalarıyle dünyanın gelişimine

büyük bir görevi yerine getirmek-

teşekkürlerimi

sunarım.

Sayın arkadaşlarım;

Benim de meslek hayat1.m 25
tammmlamış

avukatlığın

yıll.,

yani bir no.ktada çeyrek
ı

asrı
•

bulunuyorum. 25 yılll.k bir tecrübe Türk adli sisteminde
ne yolda ve nasıl cereyan ettiği hususunda kafi bir tec-

rübe dönemidir. Memleketimizde

avukatlık mesleği gerektirdi§ı;i

düzeyde

yürütülememektedir. Türkiye'deki ihtil!fların başka memlek~tlere naEaran daha çok

olması,

usul sisteminin dahi hükümlerin

işlemesine

imkan vermemektedir. Bu yönden ve Yargı tayın bir içtihat organı ola·rak fonksiyonunu layıkıyle yapabilmesi için istinaf dediğimiz üst
malıkernelerin kurulması

konusu cidden ele

alınması,

realize~

edilmesi

gereken vaz geçilmez bir konudur. 200 bin dosya ile görev yapan bir
yüksek mahkemeden içtihat beklemek biraz fazla üroide
Nitekim birçok

çelişkili kararları

hepimiz

kapılmak

dosyalarımızda

olur,

görmekteyiz

Esasen Yargıtayda bundan şikayetçidir. Binaenaleyh, üst malıkernelerin
teknik

açıdan hazırlanması

sırasında

tespit edilecektir. Hiç olmazsa

bölge mahkemeleri olarak

düşen

Burada hepimize
rim; bültende
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teşkil

görmüşsünüzdür,

hususunda Birlik bizlerden
da

yardım

şunu

bir görev olarak
anti demokratik

yardım

istemektedir. Esasen ll

vardır.

ifade etmek iste-

kanunların saptanması

istemektedir.

Diğer bazı

kişiden oluşan

konularda

Birliği

Barolar

Yönetim Kurulunun bütün bu kadar geniş kapsamlı konuları ll kişilik
bir organ olarak yürütmesi
bazı

olanağı

da

sınırlıdır.

konularda ihmal görülüyorsa bunlarda bizlerin de

du§f;unu kabul edelim. Ankara Barosunda
Kanununun yeniden
görüşü~-ıün

muza

şüphesiz

hazırlanması,

değerli

bilim

adamları,

tecrübeli

;nektupla vaki davetlerimize icabetin dahi pek

bulun-

Türk Ceza

değişikliklerine

belirtilmesi hususunda Yönetim Kurulu

kayıtlı

payının

çalıştığını sırada

Anayasa

Ancak,

karşı

çalışması

Baro

için Baro-

meslektaşlarımıza
sınırlı kaldığını

ifa-

de edersem, eleştirilerimizde görev verdiğimiz arkadaşlarımızı hoşgörüyle

karşılamanın

hak

şinaslık olduğunu

kabul etmek durumunda

o lm~ımı. z ge re kir.
\

Sayın

arkadaşlarım;

Raporda

muka3~e&

avukatlar hakkinda da

memnuniyetle görüyoruz ki, mukayyed
de

halledilmiş

te:ı:·sizli[i;ini

gibi

~rünmektedir.

açıklamalar

avukatların sorunları

var.

Şunu

büyük ölçü-

Ancak, Yönetim Kurulu da bunun ye-

ifade etmektedir.

Devletin ve kamunun hukukunu korumak üzere istihdam edilen
meslektaşlarımız,

sinde ayr::.. bir
st"'.cÜ:3Üne

bilindiği

sınıf

olarak

üzere Devlet
teşkil

Memurları

Kanunu çerçeve-

edilmekle beraber tam bir memur

tab:ıiı. bulunmaktadır.

Şunu

açıklıkla

beyan ederim ki, Devlet, yani kamunun menfaa-

tinin takipçisi olan Devlet, hukukunun takibi hususunda bugün gereken ve

gerektiği

turamamaktadır.

biçimdeki bir kadrodan yoksundur ve bu kadroyu
Bu kadronun

oluşturulamaması

oluş-

sadece bir ücret mesele-

.1.

1
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rüknü

olduğuna

kovuşturmasının

göre

nasıl

iddia

hukuk mahkemesinde

savcı

makamını teş3:il

etmekte ise,

avukat~,

olarak ona hukuka uygun

kişilenin diğer sınıflardaki

ölçüde

idaredeki hukukun

azaltmaktadır.

aynı

ceza
da

avukatı

kararı,

zamanda

işlem ya'])tırmak ~onksiyonuru

Bu Anayasal sistemde iderciye hukukun

rulması,

~evlet

her f:.il, harekev ve

denetimine tabi tutulan Dev:etin

yargı

:~amu adına

fonks:.yonunu yapmal<::tadn. Mahkemede bu

savcının

fonksiyonu gören Devletin
melesi

cs;m mahkemesinde

mua-

müşaviri

ifa etmektedir.

emrettiğini yaptıracak

olan·

gibi tam birmemur statüsünde bulundu-

etkinliğini

be:-taraf
avıkatlık

O halde mukayyed

etm~e

bile büyük

müessesesinin ke-

sinlikle savcılık müessesesine pararel bi:' duruma getirilmesi lazım
dır. Bilindiği üzere savcıların dahi haki~, yargıç bağımsızlığına

uygun biçinde özlük

haklarının

Kuruluna

Savcılar~

verildiği

bir bakana, bir genel müdüre
bağdaşır

bir tutum

Adalet

sayılmamak

bağlı

bir düzende Devlet
tuı:;ulması

meslek

yüksek

avukatlarının

anlayışıyle

de

gerekir,

Hukukun üstünlüR;ü bir slogan
bilindiği

:Bakanlığından alınarak

değildir sayın arkadaşlarım.

üzere sloganlar pek muhteva

taşımayan

ce belli kitleleri tahrik eden bir nevi

ve

paroladır.

şüphesiz

Hukukun

Çünkü,

kanaatimüstünlü~ü

bir muhtevadır, bir Anayasa ve temel· hukuk ilkesidir. O halde,' linkuJ

kun

üstünlüğü

avukatların

ilkesini bir muhteva

takdirde, muka;yyed

da müesseriyetlei'ini gösterebilmeleri için bu ilkeye

paralel bir statüye
diği

olaı.rak aldığımız

alınmalarında

zorunluk

vardır.

Bu kabul edilme-

takdirde ne olur? Bu kabul edilmediği takdirde, Devlet kamunun

haklarını layık olduğu

biçimde takip edecek bir kadroyuhiç bir zaman

oluşturamaz.

Sayın

arkadaşlarım;

Sözlerime son verirken bir hususta da

hissiyatımı

eminim ki,

hepinizin
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duygularına

burada ilk günde

toplandı5ımız

lekctteki kaosun

doğal

hab\Brini bu

zaman dahi memleket

bir sonucu olarak birbirlerine girdikleri

toplantı sırasında öğrendik~

de, ister üniversitede olsun, derslerine
miyle

ha~rlaz

çocuk

mem·

gençliğinin,

dediğimiz

çbcukların

çocuklarının

fakültelerle temas ederek

Eskiden ister orta

öğretim·

olmayan ve halk deyi·

bağlı

anne ve

baba:fuarı

akibetlerihi

Bugün durum tamamen ber'aksd1r. Bugün anne, babalar

okul ve

öğnenirlerdi.
çocuklarının

akibetleri~i bildikleri için onları okul ve fakültelere gitmekten

men etmektedirler, Türkiye

b~

noktada

bulunmaktadır

sayın arkadaşla-

rım.

Bizim

arzule1dığımız

yurt ve memleket bu defi:ildir. Bunu daha

fazla izahe1 kalkışmadan izin ve hoşgörünüze saı.ğınarak arzuladığımız
memleketi size Cahit

Sıtkı Tarancı'dan

Sayın arkadaşlarım;

bir memleket
rak

şu

istediğini

şekilde

değerli

dile getirmek istiyorum.

şair

Cahit

Sıtkı Tarancı nasıl

eminim ki, hepinizin hislerine tercüman ola-

mısralamıştır:

"Memleket isterim
Gök. mavi, dal
Kuşların,

yeşil,

çiçeklerin

tarla
diyarı

sarı

olsun;

olsun.

Memleket isterim
Ne

bo.ştn

Ke1rdeş

dert, ne gönülde hasret olsun;

kavgasına

bir nihayet olsun.

Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen, ne ben farkı olsun;
Bir

kış

günü herkesin

evi

barkı

olsun,

\]\!lemlcket isterim
Yaşamak,

sevmek gibi gönülden olsun;

Olursa bir şikayet, ölümden olsun."
Sayın

arko.daşlarım;

arzulo.dığımız

ve

gerçekleştirilmesi

hepi-

r
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mizin mukaddes görevi

mısralar-

bulunan yurt tablosu bu

da dile gelmektedir.
Hepinizi saygılarıırUa selamlarım .. (Allnşlar)
BAŞKAN- SayıB

Y~lmaz Yalım,

Suat

Suat YIU!lAZ YALIM (Kocaeli)arkadaşınızım.

İlk

bağışlanmasını

olursa

Buraya davet edilen

zevatın

bir

belirtmek isti-

da rica ederim.
kısa

çok

den sonra gitmelerini çok büyük üzüntüyle

bir nezaket ziyaretin-

karşıladım.

duym.amışlardı,

fikirlerini dinlemek lüzumunu dahi

seçilmiş

defa delege

bazı intibalarımı peşinen

Onun için

hatalarım

yorum;

buyurun.

Birliğimizin

derin üzüntü duy-

d um.

150

arkadaşımızın

delegeleri sordum, 102
5>ireliı:ı.

10-15

Dün 102

kişi

kişi

seçildiğini

delege

kişi gelmiş.
toplandı~;

geziyor, 50-60

kişi

kalemde sordum, gelen

Gelmeyenıere

büfede 10-15

üzüntülerimizi bil

kişi

var,. salonda

dinliyor. Söylemesini biliyoruz,

dinlemesini bilmiyoruz.' Buna da üzüntülerimi bildiririm.
Barolar

Birliği

ile

kıvanç

duyuyorum.

Dayandığımız,

örnek

olmasını istediğimiz bir Birlik var. Kendilerinin daha müterakki

duruma geçmesini arzuluyorum. Bunun için kendilerini
belirtmiş .oldukları
bakımından

düşüncelerinden dolayı

da belirtmeyi ve faaliyetlerini

raporlarında

tebrik eder, eksikliklerj
gösterıneyi

bir görev sa-

yarım.

Nedense büyük bir tevazu ile emeklilik

çağına gelmiş

arkadaş

larımızın çalışma imkanlarını sağladıkla~ın~ raporlarında dahi zikretmemişler.
ğimiz

Bu tevezuun da ötesinde bir gayrettir. Kendileri mesle-

açısından

başlamışlar,

büyilk bir gayret

gösterınj.şlerdir.

Türk Hukuk Genel Kurulunda a:;onuna

Davaya

kada~

başından

takip

etmişler-

i

dir, kendilerini

arkadaşlarımız

ve

me.sle~taşlarım.ız namına-tebrik

ederim.
Raporlarında

yeni bir fikir var. Sosyal güvenlik vergisi. So:

r
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temiyle

atmışlar,

ortaya

diklerini

oluşturr:ıak

dilerinden
için

şekilde

ne

Yalnız

belirtilmektedir.

tatbik edeceklerini veya tatbikini iste-

istediklerini sonuna kadar

istirhamım,

düşünülen esasırı.,

fikri ide olarak

götürmemişler;

Ken-

idare Heyeti olarak cevap verirken bu-vergi
yani gosyal güvenlik vergisinin hangi matrah-

tan alınmasını İdare Heyeti olarak düşündükleri hakkJ_nda bize bir
açıklık
eğer

şu

vermelerini de isterim. Bunu da

cihetten istiyorum; bu

bir maktu bir vergi alacaksa, daha ortada

ver~i

yok; ama fikir

ortaya atıldı, bunun detaylarına da geçmek lazımdır kanısındayım.
Vaktiyle çal~ fak:lr olan memleketimizde mak\tu vergili bir yol
parası

vergisi tatbik. edildi. 6 lira vergiyi ödeyemeyen fakir vatan-

daşlar

hapse girdi, bunun emsalleri

vergisi
dır.

~atrahından alınacaksa,

Çünkü, verginin

belki olacak, belki

bunun da

karşılığında
olmayacaktır.

arkadaşların

faydaları,

mahzurları

verilen hizmet, nimet

var-

eşitli~i

Binaenaleyh, muhterem Yönetim Ku-

düşünebilmesi

üzerinde

Bu bir vergi olarak gelir

düşüncelerini

rulundan mümkünse bu hususta da
ve

v~r.

için

oluşturma bakiınından

açıklık

vermelerini is-

tirham ederim.
Arkadaşlar;

ölüm

yarduıı

bu sene ilk defa tatbikata geçen bir

mevzumuz. Ben bir görev

alırken

gençlerin de fikirlerini

_prensip
açtım,

ölüm

itibarıyle

gençler

gaye

edinmişindir.

aralarında

yardımından

iki üç

elde edilecek

kişi

mikt~rı

Gelirken

sornayı

arkadaşlara

toplandılar
eğer yanlış

bu fikri

ve neticede bizin
yoksa

9 bin lira

olarak saptadılar. Yani, ölen bir arkadaşın ailesine verilecek miktar
1

9

bin lira. Elbette bugünkü

değeriyle

buraya 20-25 lira taksi

parası

vererek gelmek nünkünken, 10 lira gibi cüzi bir ücretle istikbalimizin

yatırını yapılamaz.

lira aidata

çıkarmalı;

Bunu 10 liradan daha fazla bir miktara 20-25
ancak bunun içine sadece ölnek

değil,

işsiz

kalmak,

iş

göremezlik halini de

İdare

sokmalıdır.

Heyetinin tnhsil edilemeyen

işler

olarak raporunda

371 bin lira para gB~dllm. 10 lirn aidattan toplarran bu paraların
kanısındayım.

büyük bir miktar olduf5u

tedir? müeyyide olarak ne

düşllnülmek

Bunun tahsili için ne

yapılacaktır?

Avukat olarak

aidatını

ver-

meyenin mahkemelere girme imkanını önleyebiliyoruz ve·böylece aidat
i

tahsil edebiliyoruz; ama Barolar
veya

durur'lu ne

şahısların

cırtarsn

kadar

İdare

Muhterem
gibi

olacaktır?

olacaktır?

ne

Heyeti

Kıbrıs,

gibi· gllncel olaylara hiç temas
sorunların

gençlerin ve
gerektiği

ho.kkında bazı

vermeyen

baroların

Bu 371 bin lira 3 milyon liraya
dllşllnmek

Kıta sahanlığı,

gerekir.

göçmen

işçiler

ama patlayan dinami tl er, . Bl en gençler
etmemiş.

önlenmesi için

yaşlıların,

aidatını

Buna da bir müeyyide

vnuı:ı]' nevzıJlara değinmiş;

bu güncel

Birliği

aydınların

Biz detaya inmelerini

iktidarların

ve

aydın

değil,

ve muhalefetlerin,

olr.ıayanların

ne

yapması

sorun çarelerini getirmesini bekliyoruz.

Arkadaşlor; sanki Yargıtay bizirüe ilgili değilmiş gibi İdare

Heyeti raporuncia
rarı.nı

LJ.

4-5

ı::ene

Yargıtaydan

hiç bahsedilmiyor. Bir Genel Kurul ka-

geçmeden elde edemiyoruz. Bir

rı.lacak davası

dllşünün,

sene: 5 sene rıonra kadllk olmaktadır. Ben bir. misal vereceğim;

Ynrgı ta;ya

1) Ho. ziran'

Arkadaşlar;

hall:

da milrafaaya girdim, daha

kararını

alamadım.

bir de bizimle de ilgili; fakat memleket

çapında

si ~e~eken bir problem daha var; asgari geçin indiri-

mi. 2500 Era gibi bir asgari geçim indirimiyle bir vatandaşın yaşaenez. Vatandaşın yaşayabilmesi için kendisine asgari
haklar tanınmalıdır. Asgari geçin indirimi bugün komiktir. Bu, yalnız
bizin problemimiz

değildir,

İdare hakkını aramalı,

vergi

bütün vergi mükelleflerinin problemidir.
~demeyeni

sonuna kadar takip etmeli; ama

vergi mükellefine de normal şartlar içinde bir yaşa~ıa imkanı, bir
sosycıl
rıylG

seviye hak~ı, bir asgari geçin hakkı kulltındığı tabir itib1atanımalıdır.

Ben

şöyle

öneriyorum; zannediyorum ki,

teşvik

edici

- 133 vergi mükellefi bir sene evvel ödediil;i vergi

olacaktır;

miktarının

belli bir yüzdesi içinde asgari geçim imkilnı saglamalıdır. Böylece,
asgari geçim imkilnını da yükseltmiş olacak, vergi mükellefi vergisinj
tam gösterecek.
Bir mevzun daha de§i:inmek istiyorum. Emekli

Sandığı

ile Sosyal

Sigortnların a-yrı ayrı sosyal güvenlik bölli.'llleri olmasın:ı, ben kabul

edemiyorum. Memur da bir fikir
tini Devlete veren bir
layan

bir

kurumların

memur da hizmetini,. gayre-

işçisidir,

işçidir~ Bunların,

bir müstakil kurum mu, toplu bir

bakanlık mı,

hale getirilmesi gerekir. O takdirde belki
dikalaşması

İlk

da

halledilmiş

de:fa

güvenliği sağ--

yani ·sosyal

düşünülen memurların

sen-

olacaktır.

geldiğini söylemiştim •.

Bir hususta üzüntü duydum.

Gördüm ki, bir önerge verildi, fikir ayrılıkları var. Arkadaşlar,
önerge ne kadar

aykırı

olursa olsun,

iştirak

etseniz de, etmeseniz

de, lütfen fikirleri sonuna kadar dinlemeyi adet edinelim. Yalnız,
bununla

şunu bağlarıak istiyorurı

göre bu önergeyi de

sırnsı

ki, fikir

geldiği

'

ayrılıklarını gördüğüme

zaman madde madde

oylayalım.

Biz de bir adet var; ifratla te:fhi tin arasında', bocalarız.
Bir an

yapcırız,

bir an

bakarız

bir istisna yar; onu tamamen

yıkarız,

yeni bir sistem getiririz, bakarız o daha büyük istisnalar getiriyoi
Ben istimlakler ı:ıevzuuna geliyorun. Bazı bölgelerde istimlakler suiistinal edilmiş. Bir yayın yapıldı, istimlaklerde rayiç bedelin

hatalı

"Vatandaş

tatbik
rıaderı

edildiği

mevzuu

yayını yapıldı,

sonundadenildi ki

ki, vergi veriyor; vergisini ver:geseydi, o

bildirmeyeseydi vergi değeri

fiyatı

üzerinden istiri1İakleri yapalım" Derhal

bir tadilatla Anayasanın 38 nci rıaddesi değişti. !stimlak Kanunu
geride

kaldı;

ama Anayasa

değişti.

Şindi

vergi

değeri.

Eml&k Vergisi Kanunu l972'de çıkarıldı. O tarihteki değeri
koydular ve dediler ki,
önceden

düşünsün

"Vatandaş

5 senelik

değeri

bir mülkün dei'i;erini tayin ederken
birden

trıkdir

etsin."

lliğ~tlHQ.IıW3irij~yi

••••••••••••••••••••-•••ilıııi••----.;..----'---~Kü!üoh~nesi
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vatandaşın düşünmesini

bekleyen,

bikatçılar şunu düşünemedilıiır

ni bir

yıl

isteyen idare veya tat-

ki, para değerini yitirdi. % 29 değ;eri

paranın önerıi kalrıadı.

içinde kaybeden

5

Vatandaştan

yıl

için beyannane vermesini isteyebilirsiniz; ama paranın% 29 senede
değer kaybedeceğini

~;imdi

önceden bilemez ki.

sanayi bölgesi olan benim muhi tirrıde geriye
değeri değil,

yoruz. Mülkün bugünkü
ya

mülkleri

ağlaya

1972

doğru

gidi-

değeriyle vatandaşlar ağla

alınıyor.

O halde vergi

değeri

esasında hayatın

içinde

olağan şartları

örf, adetle bunu doldurnası.mürıkün olan Yargıtay da bunu doldurr.ıa
dığına

göre vergi

da zannederim ki, kri tiklerin lwnusu

değeri ı:;ıevzuu

olması lazıı:;ı gelir.
Kanımca şu

leri nazara
Son toplu

alıyoruz,

norı:;ıaldir,

böylece
da,

ölüyor.

ücretinin

sözleşmesinden

içtihatlara

işçi

ki, bir

Öldüğü

artaca[i;ı miktarı

sonra ücreti belli

göre,hayatın olağan şartlarına

%5

zaman belli
hesaba

değil~

sözleşme-

katıyoruz.

paranın kıyrıetini

Ücretlerin %

kaybettiğini

5

Diyoruz ki, emsal
artmsı

göre ücretlerin

artacağını

, mülklerin

hesaba

katıyoruz

değerinin arttığı

örf, adet bo;,;luğu olarak doldurrıuyoruz. Binaenaleyh, vergi değerini

1972

şartilı.ilrı

içinde bildiren mükellefe bir de ceza verelim; ana bu

ceza vergi cezası olsun; yani istimlakler günün rayiç değeriyle yapılsın,

vergi değeri istimlakten aşağı ise, ö vatandaştan bir misli

mi, iki nisli mi vergi
sız

kalmasın;

masın.

ama

cezası

vatandaşın

Dört sene evvelki
Bir de

da

Vergiyi az bildiren

ceza-

mülkü de az bildirdi diye elinden

fiyatın

bilirkişilik

alınsmn.

elinden

alın

alınrıasın.

problemi var. Biliyorsunuz mevzuat

i:cabı

bir nahall1 bilirkişi, bir de rıahallinden gelen listeden teknik eleman seçiliyor iki tane. Benim bölgernde ziraat

bilişkişisi

nin Tuzla

okulunda ziraat mühen-

kazasına bc;ığlı

Çayırova bahcevanlık

ıl

'1

:1 .,

iiil
:.:~

ili·
~~~

ilavesiyle alacağı ücretlerin hesaba katılınası ve

değerin bulunması.

·ıı::

:·

az. Gebze'

!:

,,
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disleri çok, listede de onlar var. Lütfederlerse !stanbul Çayırova'
dan yeni tayin
bilirkişi

ğı

geliyor,

r::ıuhitte

bir

olr:mş

bilirkişi

yeni

şartlarını,

takdiri

geliyor., yani ziraat mühendisi
mukayese

değerini,emsnlini

kıyınet yapıyor.

şundan doğdu;

Bu da

yapar:ıayaca-

eskiden

iki mahalli kişi suiistimal etti dedile~. Bu sefer ne oldu? Iş değiş
bilirlüşisi

.ti, iki Devlet

, iki fen

da telif etmek kabildir. Fen
1

olan, o mahallin

"

İdare

şartlarını

bilirkişisi

bilirkişisi

yerine kondu. Bunu

o muhitte

bilen ehlivukuf

So:ı

160 bin ile 200 bin

ilgileniluemiş.

istikballerinden vaz
yerdımcı

Heyeti

kendi

kanımca

mı

olmalarını

olarak bir

İdare

kalmış

olmalıdır.

r:ıevzuu

bir

şahsın başka

olduğu

Haylaz

mı

Bu mevzuda da kendi-

geçireceğiz~

istirham ediyoruz.

s5yler:ıek istiyorur.ı.

rc.porumlag5remedir.ı.

arasında

yapacağız?

s5ylenen gençler bizim geçleriuiziir. Bunlara ne

lerinin bize

sene

Heyeti raporunda üniversiteye girerneyen geçlerinizin

istikbnliyle hiç

ycrpacağız,

3-~

Ölüm

bir

cezasına

Arkadaşlar,

yine

hiç temas yok. Ben

şahsın hayatını

izale etmesini

gerel< enfüzl. sebeplerle, gerek mahkeme kararlarıyle olsun tasvip
etmj.yorur:ı" Neçriyatı g5rüyorsunuz, adli hatalar da olmakta, olagel-

mektedir.
dir, Eu

ki, zaman süreci içinde fikirler de

Knldı

bnkı;:odan

Bl üm

leri kurul raporunda
aydınlık

cezası

ve bunun

görerı.ediğin

devamlılığı hakkındaki

için üzüntü

vermelerini istirhan eder,

değişegelmekte-

duydur:ı.

görüş-

Bu mevzua da

Kongremizebaşarılar

dilerim. (Al-

kışlar)

BAÇiKAJ\TTcıTgut

Sayın

Turgut Bulut, buyurun.

BULNT (Bursa)- Edirne • den Kars ı a uzanan Adadolu ı muzun

her yöresinin vatan sever evlatlarını, güçlü hukuk adamlarını, şahsırrı
ve Bursa Barosu adına hürr:ıet ve saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar)
Sayın Başkanların,

Türkiye Barolar

rrıuhterem meslektaşlarır:ı;

Birliğinin

birin('.'i

r:!-r,.~

'

-
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dütlerle dikti~imiz fidan giderek güçlendi,-köklerini Türk toplumusaldı.

nun kalbine
Barolar

Birli~i

lerimiz ortadan

var. O ilk tereddütlerimiz,
kalktı.

görev

nasıl

Buraya

bir iftiharla söylüyorum;
nımız

başta

çok

ve

endişe

geldik? Bunu gerçekten büyük
sevdiğim,

saydığım

hocam

Kurullarında

Başka

bugüne kadar

ı

yapmış olanların

ve sizlerin sayanizde Türkiye de bir Barolar

var.
Bu seneki raporda geçen dönemlerde

larımıza

topluma

bir Türkiye

korkularımız

Avukat Faruk Erem olmak üzere Yönetim

Birliği

artık

Bugün Dokuzuncu Genel Kurulda

inan

konuların genişlik kazanmadırını

ilişkin

konular ele

avukatlık mesleğinin

ana

Bu da

alınmıştı.

kadar :oeslek sorun-

olduğu

gördüm. Daha ziyade
Çünkü, gerçekten

doğal.

sosyal güvencelerimiz, hukukun

sorunları,

1'1

'ıi i
"

iıiL

üstünlüğü

ve Barolar

Birliğini yerleştiren

saptanmıştı.

ögeler

Artık

ll
Lı,

li
lı

o tehlikeli dönemleri geçtik. Barolar
yanında

mış

Türk toplumuna olan görevlerini

bulunuyordu. Bundan sonra

artık

bizden beklediklerini vermek üzere
sorunlarına

da memleket

daha güçlü

olması

elbette ki

yapacağız.

rının kararlarına karşı

sevk eden

yargı

ilgilendirmektedir.

kazan-

çalışmalarımız

(Alkışlar)

olan Barolar

Birliğinin

olduğu

alındm.

ve

biz

başta

yasalara

yargı

de

organla-

Ancak, giderek güç-

kuruluşları

tutum, en

ileride

eleştirilerimizi

gibi

idarenin tutumu,

vatandaŞları

uygulamanasını

değildir,

Türkiye Barolar
arkadaşlarım

karşısında

Politikacıların

organları kararl0rını

politika

çınar

kararlarına karşı

ve

vereceğiz.

vaki tutum ele

lenen ve memleketimizdeki

1:'

sorunları

yapmanın güçlülüğünü

raporlarımızda

için, bugüne kadar

Raporda yasalarJ..n

meslek

elbette bütün Türk Milletinin

gereken önemi

Ancak, bugün güçlü bir

çıkmak

Birliği,

karşı

eleştirmek,

büyük

endişeye

hukukçuları

gelmesini,

yargı

onların karşısına

bizim görevimizdir.

Birliğinin çalışmalarını

benden evvel söz alan

gibi yeterli bulmuyorum, Daha etkin biçimde bu konuya el

'1
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atmak mecburiyetindeyiz. Ben tehlikeyi
132 nci maddesi,

yargı

Anayasanın

görüyorum;

organlarının Kararlarının

behemahal geciktiril-

meden uygulanmasını amirdir. Orada k8zai ve idari mahkeme ayrımı yok.
İdare

mahkemelerinin

kararlarının uygulanmaması,

fiili durumu

karşı

sında yarın kazai mahkemelerin karar-:..arının da uygulanmaması yolunun

esefle görmüy

açıldığını

bulunnaktay~.

Geçen gün Baromdan gelen bir ~ikayette bir mahkeme ara kararı
verilmiş,

kat

şu

hususlarda bilgi verin, S celsede bilgi vermiyor. Avu-

arkadaşım yargıç

arkadaştan

ilgili daire müdürüne giderek 5
Aldığı

cevap,

değilim 11

11

olnuş.

kararlarm

karşı

aydır

kararına

Ben mahkemenin
Ara

müsaade

kararlarına karşı

olmayacağını

almış,

cevap

elden takip

beklediğini

etmiş

ve

söylemiş.

cevap vermek mecburiyetinde
olan bu hareketin

da temin edemezsiniz

yarın diğer

arkadaşlar.

Bu

bakımdan sizlerin hassasiyetle meselenin üzerinde durmuş ftlması lazım.

Ditı;er

taraftan'bugün TRT'nin

başına

gelen ,

yarın başka

kuruluşların da baŞına gelir. lsr:ıail Cem olayı ve arkasından atanam
Yalçıntaş,"neticede

vimi

bırakıyorum"

rına karşı
rın altında

hukuki ~ir güven ve huzur duyr:ıadıtı';ım için göre-

demek zorunda

kalr.ııştır.

gelinemez, buna kimse

karşı

Hukukun

çarkla-

gelemeyecektir ve bu çarkla-

ezilecektir. Yeter ki, biz hukukçular

çıkalım arkadaşlar.

işleyen

davamıza

sahip

(Alkışlar)

Bu nedenlerle, biz

politikacılara karşı

hukuku

bunu daha etkin bir 'biçimde barolar olarak ve Barolar

savunacağız

Birliği

ve

olarak

ele almak. mecburiyetindeyiz.
Bu genel soruna böylece

değindikten

sonra, meslek

sorunlarımıza

gelmek istiyorum.
Arkadaşların;

bunu iki bölümde ele

lık mesleğirüzle yakından

tiyorum.

alacağım.

Birincisi; avukat-

ilgili konulara ilgili konulara

değinmek

is-

- 138 avukatlarından

Ücretli Devlet

nrkadaşım

Gerçekten çok üzücü bir lwnudur bu. Geçen gün genç bir
avukatı;ydı

di. Kendisi bir Devlet
gidiyordum. Yolda

aldığım aylık

dim. Kendi
utandım.

şu,

mesleğe karşı

dahi

için gerekli tedbirleri

l

keşfe

aylık aldığını Öğren

4 bin lira

diğerlerinin yanında

işçiden

memurdan dahi,

ben geçen gün bir

gel-

1900 lira. O da bana sordu, cevap vermekten

" dedi. Gerçekten

bu müessesede

"Başkanım

ve

şöfore sordu~u~da

arkadaşım.

bahsettiler bir önceki

düşük

alr:ıak

saygınlığı sağlarken,

düşük

çok

ücretlerle hatta bir

şalışmamasını

ücretlerle

onun

sağlamak

mecburiyetindeyiz. Bu hususta gerekli

girişimleri yapalır:ı.

Arkadaşları:ı:ı,

bir hususa daha

Ben kendi bölgernde buna

tanık

yılme

açısından değineaeğim:;

meslek

oldum. 3 sene evvel görev

aldığımda,

Bursa Ba:rösunun üyesi 140 küsurdu. Yani, 50 senede mEjydana gelen
Bugün 400'e

yaklaşıyoruz.

yalnız

Zannediyorum ki, bu patlama

;'i

?-'

rakar:ı:

Bursa'da -

değil, bütün Bemleketinizde oluyor. Bursa Barosunun 140 küsur avukatı-t:;

na

karşı,

görev

yanında

aldılar.

250 genç yeni okulunu

Şindi

ne oluyor? Gençlerin

barolara geliyor. Bizler de
nı

bitirmiş,

gençliğimizde

avukat

sıkıntılarıyle

yeni görev

almış

bugünün

kendi devremizin

aynı

arkadaşlarımın sıkıntılarını,

Staj konusuna

değerlendirmek r:ıecburiyetindeyiz.

Gerçekten genç stajyer
bir sene de

sıkıntıları

rnahkerrıede

arkadaşlarır:ıız

avukat

yanında

yeni yasa

sıkıntıları

inanınız

değil.

Bu

ki, bizin
bakımdan

dertlerini daha iyi
gelınıiık ıiııBtiyoruı:a.
uyarınca

çalışmalarının

6 ay adliyede,

ücretsiz

yapılma

sı karşısında bir tek imkanımız var. Bilmiyorum biz Bursa olarak
borçlandırmak

baroların

Barolar

suretiyle her ay 500

bunu

Birliği

kalan bir

sağl3Eta imkanına

lira·sağlıyoruz;

sahip

olduğunu

seviyesinde ele almak ve büyük

yazılınneyi

1500 liraya

kiralayıp,

onu

~

büyük bir ölçüde

sorunları

çektik. Emekliyerele yürüdük, bir yere geldik; ana

devrimizin

arkadaşlar

fakat ben bütün

zannetmiyorum. Bunu,
müşkülat
te~tiş

içerisinde
edip

mesleğe

- 139 başlama imkanını sağlayabilmesi
yardımcı

olmak

için o genç arkadaşlarımızın hepsine

ne~buriyetindeyiz.

rnek suretiyle Barolar

Yalnız

bunu daha güçlü realize et-

seviyesinde ele

Birliği

almanın

zorunlu

olduğu-

na kaniyiz.
Meslek sorunlarımız içerisinde avukat, hakim, savcı üçlüsünün
ilişkileri

gerçekten ön planda gelmektedir. Ancak, bizim bütün iyi

niyetli hareketlerinize

rağı:ıen,

yargı

görevini yA.pan

mahkeı:ıelerde

karşı karşıya kalıyoruz. Örne~in,

uygun olmayan hareketlerle de

ben

Bursa'da .sulh hukuk mahkemelerine kağıtlarını verdiğim ralde suret
koyduramadım.

ile bildirdim, suretlerin

Gerekç~

Eskiden Adalet

Bakanlığı zamanında yapılmış

yazılmasını

istedim.

bir tmnim ve bir gelenek
1"

var. Bunun

dışında

zorlayıcı

bir hüküm yok. Cevnp bile

alnmadım.

BirliP;imize yazdım ve Yüksek Hakimler Kurulunn da bildirdim. Bu gibi
hareketler ufak da olsa bizi üzmektedir. Münasebetleri tayin ederken
birbirimize daha

saygılı

olmak

mecburiyetind~yiz~

Biraz evvel görüşen arkadaşlarımın söyledikleri gibi eğer
yargı

organları

temsilcileriyle Adalet

Bakanlığının

temsilcileri de

bizi: dinlemek lütfunda bulunsalar, bu dertlerimizi Adalet organlarının

dertleri kadar

görülmesinde

yararlı

avukatların

da dertleri olan bu dertlerinizin

olacaktır.

Baro başkanlarının muhitlerinde daha etkin çalışmaları kopuk
bir vaziyettedir. Barolar
defa baro

bnşkanları

Birliği

seviyesinde

yönünden hiç olmazsa senede bir iki
toplantılar

telif yörelerinin dertlerini kendi meslek
büyük fnyda

ynparak menleketin muh-

açımızdan

ele

alınmasında

olduğu kanısındayır:ı.

Adalet görevini

yaptığırıız binaların

"Adalet DÜlkün temelidir"

öz deyişine tamamen ters düşecek nitelikte bulunması, adli personelin
gerekli

şekilde yetiştirilDemiş bulunrıası,

doğru

dürüst daktilo bil-

meyen, usul hükümlerine vakıf olmayan, bi~ tebligatın dahi nasıl çıka-

. '\
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elemanlar la

cağını bilrrıeyen
kıymetli

evrak ve

malıkernelerin

çalıştık.

biz

pulların ı::ıahkemelerde hazır bulunı::ım:ıası,

Bursa'da verilen emirleri ve takip tnleplerini
hem avukat

bunun· dışında

çalışması;

arkadaşlarımıza,

Bu, Adalet

Bakanlığı

suretiyle

bastırmak

vatandaşlarımıza yardımcı

hem

için görevini

yapmamanın

şahsen

olı:ıaya

en büyük

delilidir.
Bu

Adalet

bakı~dan,

adaletsizlik

yavaş

çalışmakta

ve geciken adalet de

olı:ıaktadır.

De~inceğim

bir konu; adli tebligat sistemi olacaktır. Bugünkü

tebligat sisteminden

çektiğimiz

sıkıntıları

hepimiz biliyoruz. Bir

adli tebligat sisteninin behemahal kurulması ve özellikle bugün artık

yurt içi ve yurt

bir devrede yurt

dışı

,

aynı

tebligat meselesinin de

tebligat sisteminin ivedilikle

dışı

·~
öneml m alındıtl;ı :;

yapılmasını

sağlayıcı tedbirlerin beh~mahal alımıası lnzın. Milyonlarca vatandaşı
mız

artik yurt

dışında

bir

durumdadır

ve hiç biriniz mahkemelerde bu konuda etkili

ve

r:ıünasebetler

yurt içinde

olduğu

kadar girift 1
olm::ııyoruz.

Adii zabıta. Bugünkü koşullar altında en mühim konulardan biri
de bu. Adli zabıta sisteminin bir an evvel satı;lanması, adiiyenin daha
güçlü ve daha seri
Muhterem

çalışmasını sağlayacaktır.

arkadaşlarım;

Dertleriniz olarak bunlara da
neme kadar burada

değindikten

görüştüklerimizin Bakanlık

tarafından

sonra, gelecek dö-

seviyesinde ,

seviyesinde, Yönetim

Kurulları

lerimizin büyük bir

çoğunlukla halledileceğine

takip

edileceğine

olan

Yargıtay

ve dert-

inancıını

ve

temennimi belirterek tekrEı.r sizleri saygılarımla selnmlarım. (Alkış
lar)
BAÇKAH- Nevşehir delegesi sayın Ali İhsan Açıkgöz.
Ali

İHSAN

arkadaşlarım;

AÇIKGÖZ

(Nevşehir)- Sayın Başkan,

kıymetli

delege
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Dünden beri deP;erl.i meslektaşlnrır.ıız ununJ: olarcık güncel sorunları

sorunlnrını

ve meslek

sabırlarınız

vnktini almartak için zaten

Ben de sizlerin fazla
taşmıştır,

da

bir iki mevzua

isterim.

de~inmek

bunlrırd1:mbir

Efendin,

dir. O da

şu

alıunadan

evvel

ödeyen avukat

ve bir neticeye

yılında avukiıtlar

husus; 1970

bo.zı işyerlerinde

nrkadaşlar geçmiş

edenediler. Bu 1970

yılından

Bunu ben de bu

mevzua

,istiyorum.

değinmek

Şöyle

giriyouz.

Geçmiş yıllarda

ediyor. 1969
bu

bir terslik

yıllık

10

yılında

geçniş

lO

ve

baroların

birisi olarak bu

sigortasına

topluluk

arkadaş

yılında

1970

bundan istifade
olan bir

girmiş

istifade ede:miyor. O zaman ne o1uyor?

Bir dl;esadüf olarak kendi

gelece~ini

rak bir sigortaya

olan

girniş

prirı

Fakat halen bu husus bir neticeye

bir nedenle sosyal sigortalara
yıldan

de~il

belli

sigortasına

Bir1i~inin

hizaeti olan

yıl

ar.aa

hiznet sürelerinden istifade

arkadaşlarınızdan

do~uyor;

lO

ba~landı~ı

topluluk

beri Barolar

bo.~lanııw:mıştır.

edilrüş;

sigortaya girnek suretiyle

devanlı konuşulnaktadır.

derdidir ve

teı:.ıas

tanesi; raporda da

kavuşnamış

kesin bir neticeye

Ctrkadaş

getirdiler~

dile

te:minat

arkadaş,

oluyor, Bu durun halen Barolar

altına

bu defa

Birli~inin

almak için

ma~duriyetini

çırpına

r:ıucip

raporunda da , Yönetim

Kurulunun raporunda, da var; .fakat bir neticeye ba[tlanr:ını:ıış. Kanun
böyle diyor, Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürü bö;yle diyor,
c.evap böyle deniyor diye
ı::ıız

ve

üstiitırnz

ediyoruz. Bu
için bu

iş

olan

r:ıevzuun

geçiştirilaiş•

sayın

Faruk

Erer:ı

kendinıle

ilgili

Sosyal Sigortalar Kanununa göre
dolduramadı~ımız

saygı

takdirde

% 70

oldu~u
yaş

hoca-'-

duydu~um sayın

Bey' den bunu çok istirha:m

bir an evvel halledilmesinde fmyda

bize basit gibi geliyor; aaa

nedeni var. Ben

Çl'ok

alınan

arkadaşlar,

için biraz da

vardır.

bunun

şöyle

rıeşgul

alaaıyoruz.

bir

oldu:m.

nedeniyle de emekli olsak,

üzerinden prim

Bugün

Her

25
yıl

yılı

25
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%$

yıl

noksan olarak;nisal olarak 20

çalışnışız

er:ıekli

tığında

bunun

olduğunuz

acısını

zanan veya

çekeceğiz

er:.ıekli

arkadaşların.

için

şindi hissetr:ıi

prin olnaksuretiyle bir zarara giriyoruz. Bunu

yoruz; o.na

yıl

her

zananınız yi:tklaş

olna

Bu çok mühia bir mevzu-

dur.
İkinci

meselesi.

toplantıda

bir nevzuu; her

Şahsen benirı vesiko.lı

söylenir, bu tabanca ruhsat

to.bancaı.ı::ı vardır;

mıa bulundurDadır.

Yani, bunu ben kendim için deniyorum; fakat bugün için şu ortamda can
güvenliğir:.ıiz olmadığı bir anda biz silah taşıyanıyoruz. Buna karşılık
tarafların hüsw::ıatini

mahkenede tGraf olarak gözüken,

eelbeden biz

avukatlara ruhsat verilr:ıiyor, tarafsız olarak gözüken veikanun yürüte
savcı

ve

ruhsat veriliyor.

yargıçlara

Bu arada daha

ı;ıühim

paraya vazulyet olan
diye ruhsat

alır.

bir

kişisi,

o

şeyi

firnasından

para

taşınaya

Biz avukatlar müvekkillerinize ait

leri, icro.dan külliyetli !'liktarda
güvenliğiniz

bizim can

arz etnek isteril'l; bir

teninG t

paraları

alırız,

altına alımıaz

firmanın

yetkilidir
senet-

değerli

yanı!'lızda

taşırız,

ve bize silah verilnez.

Bu da çok nühin bir neseledir.
Bir hususu daha belirteyin; biz
ill.a da

karşılaşıyoruz:

Hazırlık

avılkatın ifade alınmasında,

biz

ağır

Nevşehir

yöresinde

ve sorguda aleniyete

şu

olaylar-

getirr:ıek

gerekir,

savunno.da bulunması lazır:ı. Sebebi şu;

cezaya gelen davalarda sadece avukat olarak daha evvel

hazırlanarak

önünüze

gt?lniş

atı aları Üsküdar'ı geçniş,
kalnanış,

her

ağır

ağır

ceza

yürütüyoruz. O zamana kadar

iş bitniş,

avukat olarak görevinizi

yim; bilhassa
tanıkları

işleni

bir

bizin

yapanıyoruz.

yapacağınız

ölün

iş

Buna bir misal vere-

ceza nerkezi olnayan ilçelerde
nahkesesiiıde

bir

işlenen suçların

olnylarında ido.nlık

suçlarda

dahi"to.linatla ife.denin r:ıahalli nahkenede alınnasına"diye talimat
yazıl.ıyor.

Bu durunda da to.linat

yazıldığı

zmıan

avukat

duruşı::ıo.da
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kanınız

Bilh8ssa asliye cezalar için.

AvıiLkat

olarak takip im-

olnuyor, Oldu~u anda dahi şahit daha evvelce bildi~ini ve

gördüğünü gizli bir celsede ffistemiyerek de s()ylediği için iş aleni-

yete

bindiği

zanan eski ifadeni tel\:rar ederit'l diyor;

de verirsen bundan ceza

alırın düşüncesiyle

Değişik

bir ifa-

eski ifadeni tekrar ede-

rim diyor ve biz avukatlar olarak. bulunnadığınız anlarda hen ne şekil
de

alınırsa alınsın

diği

o lfadelere itibar

ve nahkenelerin ver-

ediyörıiLz

bu kararlara da uyuyoruz. Bu hususa biraz evvel

tenas

etnişlerdi,
Sayın

ben de buna aynen

iştirak

arkadaşların

da

ediyorun.

ben bir mevzua daha temas etmek isterim.

arkadaşlarım;

O da şu; bugün Türkiye;' de ne kadar noter varsa ve ilçelerde de başka
tipler yapıyor bu işi, noter yardımcıları varsa o kadar vekaletname
yapma örneği vardır. Biz istiyoruz ki, bu vekaletname yapma işinde
iş

değişik kalıplaşmiş

ticarete dökülüyor. Bir noter üç dört sayfa

vekaletnamenin sayfasını genişletiyor ve ona göre üc-ret

sözler;Le
alıyor.

Diğer

Birliğinin,

bir noter

Adalet

başka

Bakanlığı

çelit

alıyor.

ve Noterler

geçerek bunun tek tip , özel ibareler
dığımız

Birliği

dışında

teşebbüse

dava takibi için al-

müvekkillerin noterlere ve başkatipiere fazla ücret ödene-

sağlayacağız.

olarak bizim de

İkinci

çıkarnada

nedeni de; bir suret

avukat

faydanız vardır.

Bir husus da; raporda belirtilen Barolar
bülteni yetersiz buluyorun. Sebebi
ların

nezdinde

vekaletnanelerin tek tip yapılmasında fayda vardır. Bunun bir

faydası,

mesini

Bizin Önerimiz; Barolar

şu;

Birliğinin neşrettiği

bugün bülten sadece

suretlerini bize gönderiyor. Eskiden Adalet

Bakanlığı

yazışma

adalet

dargllisi çıkarırdı, içtihatları ve ilni görüşleri oradan takip ederdik.
Bu

şimdi Yargıtaya

ticaretini
sayıları

yapıyor,

geçti.
Abone

Açıkça

söyleyeyin,

olduğunuz

Yargıtay

halde daha Nisan,

da bugün bu

işin

Mayıs aylarının

ancak gelebildi. Bu nedenle benin·önerim; Barolar

Birliğinin

........---- ----

---ıı-
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bu bülteni cüzi bir

Bnrolar Dergisi haline getirnek suretiyle
sunnasında

bize dahn istifndeli bir dergi
dEıha

evvel ce bu bültenler her

ken,

ş indi

arkadnşlaro.

Dinlediğiniz

gÖnderilDesinde fayda

için

belirttiğin

teşekkÜr

BAŞiffiN- İstanbul

bun:arı

ayrı

ayrı

ya avukatlo.ra

gelirulaş

olduğu kanısındo.yın.

gibi sizleri

fazlaı. sıkr:ıo.yacağıı:a.

saygılar sunarım.

eder,

sayın

delegesi

(Alkışlar)

Ekren Özkunt, buyurun •

(İstanbul)- Sı=ı.yın Başkanlar,

Ekren Ö;6KUNrp
üyeleri,

:ı.dresine

Bu nedenle de, yiLe bu dergilerin avukat

ulaştıranıyor.

Biraz evvel de

..

kendi

barolara gönderiliyor. Barolar

veya

tırıyor

avukatın

fayC.a görüyoruz. Bir de,

sayın

Yönetin Kurulu

sayın L1eslektaşlarıu;

ilk defa

Huzurlarınızda

bulunDanın,

ilk kez söz

aluanın kıvancı

içinde hepinizi saygıyle selnmların;
Konuşmo.larına

elinizdeki rapor

raporuna

değinnekle başihayacağın.

tu:bununa

ilişi:.:in düşünceler"

oyu üzerindeki etkilerini
üzerinde

durnaktadır.

ten zevk

duyacağım

larına ışık

Bu

Başkanınız

lerken önce

alnış

kamuoyu serbestçe

ol~~anıyorsa,

o kamuoyunu

oluşturma

olsaydı.

oluşturucu

ilerdeki

görevi

çalışma

edilemeyeceğini.

düştüğünü 11

nürıkün değildir;

etı:::ıek

"Kar:ıuoyunu

gözden geçirilmesi
ifade
aı:ıa

Bu

gerektiği~

etnişlerdir.

gönül isterdi

kamuoyu üzerindeki etkilerini ince-

kanuoyunun serbestçe

meselesini de ele

Birliğinin kar:ıu

Örneğin Başkanır:ıız,

görev

hakikaten

Türkiye'ınizde

Birliğinizin

anlayış).a

birliğinin

Barolar

, kanuoyunu

demokrasiden söz

Birliğine

görüşlere katılmamak

Barolar

genel

incelenede burada tekrar ifade

değerli

yeni bir

ni, bu hususta Barolar

ki,

inceleı:::ıekte

tutacak niteliktedir.

açıdan kanunlarınızın

Bu

başlığı altında

alınırsa

Başkanlık

göre önce

Sayın Başkanııiız"Birliğin

cünleler hakiko.ten

yok edecek tedbirler

sırasına

Çünkü,

oluşabilip'oluşamadıi':i;ı

arkadaşlarır:ı eğer

bir ülkede

buna engeller varsa; o znman

görevi de ikinci

plcı.nda kalır.

artık

Önce o kan;. wyunu

serbestçe oluşturna ir:ıknnını knldıran sebeplerin ortadan kaldırılması
..______
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için

Bncalik

kı sc anıanıyle;

Kar.moyu en
halkı

Bir ülke
kar.ıuoyu

ele

oluyorm1.

])ün

Yalnız

bu

birikin

karşısında

C:.eğil,

geçen

oluyorUI'1;

etr.ıiş

zorunda

açıdan

r.ıaddeler

Ben tekrar

değindiler.

etı::ıiş

aynı

bir yerde

ar.ıa

olo.cak. Çünkü, bu

gelecek ve bu birikim bir gün
eğilnek

konuyu bu

-Çir.ıdi

da tutanaklarda gördün

yıl

tekrarların

yürütr.ıe

organının

bırakacaktır kanısındayım.

arkadaşlarır.ı;

üstünlüğü

ilkesini

çıkarı:aadık.

de,Anayasar.ıızda yazılı

temel

hakları

Evrensel bildirilerden, ilerici,

özgürlükçü denokratik Anayasalardan

aldık.

Orada fikir suçu olarak bir suç kabul

Şindi

edilniş

dönüp oraya

bakalırı.

ni? Böyle olunca yine

cünlesini tekl('ar ede;yin, "Biz kendi kendinize knmuoyunu

yok edici tedbir

r:ıevcut

diye sorar ve bunun

cevabına

o zaman acaba biz ülkerüzde gerçek demokro.siden
Benim önerin
belirtr:ıe

düşündüğüdür.

ne

ünlü 141, 142 nci

ynrarlı

hem de

onu bu konuyo.

da biz kendiniz bulup

hocamızın

halkının

çıksın.

bu konuya

Ben onu da tekrar

.r.ıeydana

Hukukun

ve ortaya

karşınıza şu

herı zarı.ıri,

Muhteren

bir ülke

sertest çe ifade edebilrn.elidir ki,

arkncaşlarım

değinilr.ıiş.

bu tekrarlar
yoğun

cluşsun

ister istenffiz

çıknaktadır.

konuya

dü$t.ndüğünü

ne

da bir yerde

alınca

~azanır.

şudur;

Birliğinizin

zmmnı gelı::üştir.

yoksa kalkacak

nasıl

edeceğiz?"

söz

bu konu üzerinde kesin tutUL1unu

Bu 141, 142 nci raaddeler kalacak

r.ııdır? Eğer değiştireceksek

de bulunmak gerekir?

evet dersek;

Bunları Birli-ğinizin

yeni

şekliyle

kesin olarak

mıdır,

hangi öneri-

saptanası

ve kar:ıuoyuna yansıtr:ıası zaruridir kanısındayım.
Bu

tekrarletrı

şunun

liktir ki, bu unddelerin
yıl

için

yapıyorur:ı

uygulanaları

arkadaşlarıl'l;

devarı

bir talihsiz-

etnektedir. Bu

geçtiğimiz

içinde de aynı uygulanalar nevcuttur. Üç kişi bir basın organı

etrafinda

birleşr:ıiş,

geçilniş.

Bir bilin

siz gizli örgüt kurdunuz diye
adar:ıı

ders

notlnrından dolayı

haklarında

takibata

142 nci naddeyle

146

bu hal öteden beri böyle devam edip git-

yargılal'la altına alinr1ış -ı;re

I'liştir. Buna kesin olarak karşı çıknanız gerekiyorsa, evvela bu ödewi~

nizi

,Yoksa, elbette ki, sadece meslek

y2.palın.

değil,

sorunlarıyle

ynsada da nevcut ülkenin bütun sosyal, ekononik
Birliği

ilgili , görevli bulunan Barolar

ilgili

sorunlarıyle

elbette ki, kanuoyunu

oluş

turna hususunda büyük güce ve kuvvete sahiptir; afla bu kanuoyunu
oluşturnn.yı

da

kısıtlayıcı

evvela ka:ouoyunu

başlayalım.

nen

konusunda

devlet zihniyeti

ele

haklar

alınmış,

kıynetli

derhal

iştirak ettiğimi

doğal

daha

da

geniş

leri

Devletin ödevi,
kaldırı::ıakla

da

aşılnış,
anıanda

aşan

bir

1;:ıitr:ıiyor.

niteliği

üstünlüğü kavranı

elbe~te

geleneksel

artık

varlık

olarak

haklarla birlikte

vergisi olarak kabul

edilniştir.

hak ve özgürlüklerine

karşı

Devlet,

harkesin

aluası

patran

geleneksel

geçilniş,

doğal

sonut-

Bunlara ay-

insan toplun içinde bir

kişiye

kişinin

için gerekli tedbirleri de
kişiyi

ederin. Elbette ki,

koruyucu devlet yönüne

bitniş,

kavramı

üstünlüğü kavramının

çalışnalarda bulunulmuş.

~fade

hak ve özgürlükler toplunun
Artık

kaldırrıak noktasın

Benin önerin budur.

Yönetin Kurulu raporunda hukukun
laştırılnası

tedbirleri

ter:ıel hakları

gerekiyor. Devlet

de yok. Bu ölçülerden ele

artık

olan engelkullannası

patran

alınırsa,

değil,

hukukun

ki, her zanan için önde gelen önemli bir

anaç oluyor bizin için.
Bütün bunlar
ar:ıa

bir de ülkenizdeki gerçeklere

anla.şı::ıasını

irazalar:ıış,

Konseyine üye olan
düzenini

sarsıcı,

1975

parçalayıcı,

Yalnız başlıklarını

notlarıTiı hazırladığın

yılı

ilkeler;

Evrensel bildiriyi, Roma

etniş

olan ülkeniz, Avrupa

e§efle ifade edeyim ki, hukuk

yok etneye gidici olaylarla

arkadaşların

vernekle

toplanabileceğiniz

bakalım.

kanunla da tnsdik

ülken~zde

Dünden beri

dün

üzerinde

tartışnasız

bu konulara

yetineceğin.

zaBan 25 genç

gereği

şekilde

Merih Sezen
öğrenci

geçmiştir.

değindi.

arkadaşın

ölBüştü;

ama

ben

şimdi
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bu 28'e

bunu 28 olarak ifade ediyorun dediler. Ben bugün bu

çıktı,

,saatlerde bu 28' i
çığ

aşı::ımnŞsnk

ke'ndinizi mutlu

sayalın diyeceğin.

Bir

halinde bu krmun dışı eylenle:r sürüp gitr:ıekte. Öte yandan yürütme

'

organı

körl\:unç bir sorurısuzlukla idari yargı kararlarını bir kenıiıra

atnakta, hiçe

sayr;ıakta.

Bunların

üzerinde durmadan geçiyorum.

Bir başka yönden, infaz hukukunuz 1 gayri insani şartlar altında
sürüp gi trıekte,

insanın yaşrma hakkı,

edilnekte ve bu naalesef
süregelen bir

işlen

yalnız

olarak

sağlık hakkı

bugün

değil,

konusuna tecavüz

eskiden beri bu

şekilde

karşımızda bulunnaktadır.

Bu yönden Birliğinizffi bugün şu sırada hakikaten büyük.görev
düşmektedir.

Dün de

arkadaşlarım

iktifa edilme devri de

ifade ettiler, bildirilerle
Hepinizin

geçniştir.

rıüşterek aTiacı,

yurdumuzu daha iyiye, daha güzele götürmek, daha mutlu bir
düzeyine geçffibilmektir. Bu kürsüde
tek

acıacı

budur;

arrıa birtalcın

art~k
şu

güzelim

yaş::una

yapılan heyecanlı konuşmaların

da

eller bizi daha gerilere, daha karanI

lıklara

nın

i

tnEıye

çabalarsa, biz Birlik olarak

bağım.sız

Türk

karş~

çıkctaya,

dur deneye

en büyük yasal örgütü olarak ouna

hukukçuları-

mecburuz zannederin.
yalnız

Bu yönden diyorun ki,
daha etkin bir biçinde yasa
yapılr:ıazsa,

gelir

eylemlere

karşı

çıkalım.

Eğer

bu

bu sorur:ıluluklara bizin de iştirak etnemiz olur manasına

kanısında;yırı.

Muhtoren

arkadaşlarım;

o derecede büyük ölçüde ortaya

Toplun·olayları

Yönetin Kurulunun
plana

dışı

bildirilerle iktifa edilmesin,

düşme

hn.zırladığı

durununda

olsun,kıta sahanlığ~

raporda

kalnıştır.

diğer

çıknıştır

ki,

konular mecburen ikinci

Oysa ki, göçmen

işçilerin hakları

konusu olsun, hakikaten gerçekten

kıynetli

çalış-

I

malardır.

lu

Bu

bakından

da Yönetim Kuruluna

ço.lışr:ıalarının devar.ıını

teşekkür

dilemeyi bir borç

etmeyi ve bu olum-

sayıyorun.

Bu yönden
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kendilerine

teşekkür

ederin.

Adliye ve meslek

sorunları

o kadar çok ve o kadar

değişik

ki,

burada kısmen ifade edildi, tanaraını ifade imkanı hakikaten nevcut
değil.

çalışan rıahkemelerden

Gayri nüsait yerlerde

maya yetecek
tutun da,

doğru

işte

şu

dürüst

çalışan

hatta

zabıt

tut-

bir nakinesi olmayan mahkemelerden

kadar 100 bin dosya

altında yığılan Yargıtayınıza

kadar adalet mekaniznası bilmem kabul eder r:ıisiniz, mefluç bir haldedir.
Ben kendince önenli
Muhterem

bulduğum

arkadaşlarım;

Yargıtay kararları

halcikaten tatbikatta büyük bir
türlü

mahkeme

kararlarının

müstakil bir madde halin(ie

tek bir noktaya

sorundur~

olmasını

Yargıtay kararları

isterim.

gerekçesizdir.Bu,

Anayasamız

gerekçelerinin

değir~ek

kesinlikle her
emrettiği

halde,

gerekçesizdir. Bir

· klişe h'alinde bir ifade vardır, dosyadaki kağıtlara taraflar~n
beyanlarınaı.,

özellikle karardaki

inandırıcı

nedenlere göre temyiz

itirazlara yerinde değildir der. Bu artl.k o kadarklasikleşmiştir ki,
bu bizin ilrıi anlar:ıda gerekçe olmak niteliğini kaybetmiştir. Bu dosyadaki kağıtlar derler. Oy5a ki, hukuki belgenin kağ~t oluşu , kağıt
olarak nitelendirilnesi bana biraz tuhaf gelir. Bilirsini~ kağıt,
belirli bir nesnenin

karşılığı

bir sözcüktür ve belirli nesneleri

ifade için kullanılır. Kağıt para gibi, kese kağıdı gibi; ama dosyadaki hukuki bir yazı kağıtlar diye karşınıza gelirse üzülürsünüz
zannederim.
diyefuirı.

Yargıtayımızın bazı

dayimlere özel bir tutkusu

Mesela, vekillik ücreti denez,

11 Avukatlık

Parası"

vardır

der.

Bunun gibi bu· dosyadakİ"kağıt" tabirini de bir pararıtez içinde
değinmeden.geçerıedim.

Benim Yönetim Kurulundan, özellikle
bu yönden

Yargıtay kararlarının

sayın Başkanımdan dileğin,

hükmün tasdiki dnhi olsa gerekçeli
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yönünden icap eden

terıin

sonunlarır:ıız

Meslek

durunu bir özellik

avukatlarının

Yasa ile

sayılı

dırılr:ıış,

ancak bir0z evvel !lhan

edildi. O zanana kadar

fından terıas

knr:ıu

bulunulsun.

girişinlerde

sektörü

arkadaşınız

değinilr:ıoınişti.

tnşınakt;:dır.

tara-

Kar:ıu kuruluşu

Biliyorsunuz~

1327

vekillik ücretleri kal-

avukatlarının

bundan daha acısı avukatlar özel bir sınıf olarak de~il,

genel biznetler
o günlerin

sınıfınd.a tanınlanrııştır.

acısını

Ben kamu sektöründen gelen

olarak o zaman gerek Birlik

tatmış

Başkanımızın

,

gerek kanu sektörünün Ankara'daki tensilci avukatlarının kıyr:ıetli
çabalarını yakınen

sonradan iki

miş,

gibi,

avukatlık

ana

edilr::ıiştir;

giren genç bir
çalışan

sanız,

ler

kararname ile vekillik ücreti tekrar

sayılı

hizneti de

avukatın aldığı

işe başla:m. ş

teşekkür

bilner:ı?
alınması

kar:ıu

sektöründe

ar:ıa

payı

da özel

çalışanlarla kıyaslar-

kanu sektörü içindeki

:c:ıeslek-

sını.flarıyle karş1.laştırırsanız.

düşük

durwnda, daha

göster-

düşük

da hemen görürsünüz. Bu konuda raporda
alındığı

ifade

edilr:ıektedir~

gibi bu 50 gösterge bir

Ben buna

değer taşır nı

Gönül ister ki, bütün avukatların bu ek'gösterge şumulüne
hatta bundan daha üstün,

% şu

olduğu

gibi

ayrı

Yargıtay,

Danıştay

bir maddeyle kendilerine

ve

S~yıştay

aldıkları

kadar nispetinde ek bir ücret ödenmesi ve ancak bu

sektörü

şekilde

İdare

kar:ıu

daha

olduklarını

ederin; ana sus

üyelerinde

'·

para nedir? Bu gerçe

diğer r:ıeslek

son olarak 50 adet ek gösterge

lığın

sektörüne

1

avukatların

olarak kabul

sınıf

Ka:r:ıu

belki bir fark bulursunuz;

o zaman hakilcaten

konduğu

çok güzel belirtti.

r:ıeslek gruplarını

avulmtları

özel bir

kanunuı:ıuzda

arkadaşım der:ıin

difoer bütün

areısında

geyle

biluekteyin. Nitekin bu çabalar olum.lu sonu! ver-

avukatlarının r:ıesleğin

görev görnesinin

teı:ıini

vakar ve haysiyetine

gerekir. Bunu da

Kurulu üyelerinden özellikle:Bica

ederirı.

ayşekilde

yakışır

bir

BirliP:;iı:ıiz Başkan

ve
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Sabrınızı

fazla

taşırmayayır:ı.

Sözlerime son verir, hepinizi

saygıyle selamlarıri. (Alkışlar)
BAŞKAN- Muhterer:ı arkadaşlar;

zar:ıanın ilerlediğ;ini

ruz. Bu itibarla saat 14.00'de toplanmak üzere oturumu
Kapanma

zannediyo-

kapatıyorum.
Saatı:

12.55

- :)..51 İKİNCİ

OTURUM
14.00

Açılma Saatı:

BAŞICAN- Toplantıyı

açıyorum.

Söz vermeden önce tekrar
ham ediyorum; dünden beri 16
sayısı

lar

33. O itibarla henüz.

biteıneyecek.

olduğu

için

dan mümkün

yarın

olduğu

landırmasını

birçok

O zaman
çok

yine de

önüne

alınanızı

Şimdi

söz

söz

Bu sebeple,

düşünmüyorum.

Bazı

zamanı düşünmek

alanların

bugün

konuşma

ınuhterem arkadaşlarımız

istiyorum, zaman

aynı

yeniden ele

sınır

konuda

arkadaşlarımız"Bu

ama'' diye yine
konuların

gidişle

istir-

gündemi uygulamak zorunda

kısa konuşınalarını

konuyu dile gealınması

belki

mecburiyetindeyiz. Bu hususu göz-

talep ve rica ediyorum.
sırası

"ian delegesi

Azmi SOJDAN (Van)lektaşlarım,

bulduk. Bu

Başkanlık Divanı

arkadaşlar konuştular;

gerekli; ama bir de

mevcut.

hatırlatınama müsamahalarınızı

yarıyı

tiriyorlar. Hakikaten birçok

nisabı

ıneslektaşımız konuştular,

sıkışırız.;

kadar

Görüşme

Sayın

sayın

Divan,

Azmi Soydan'da, buyurun.

sayın Başkanlmr,

değerli

mes-

hepinizi Van Bölge ~arosu adına sayıyle selaınlarıın;

Değerli arkadaşlarım;

Te·tkik ettiğim sayın Başkanlık raporunda ve Yönetim Kurulu raporunda, bu

yıla

mahsus olmak üzere

sayın höcaınızın Başkanlık
değerli meslektaşlarımızın

raporunda

ve

baskı

grubu olma

en orjinafu olan konunun

derinliğine

inceledikleri ve

burada dile getirdikleri Türkiye Barolar

Birliğinin fonksiyonlarından
olması

kanımca

baskı

bir tanesinin de, kamuoyunda

niteliğini oluşturınasıdır.

Bunu

grubu

Avukatlık

Kanunu çerçevesi içerisinde nasıl bir baskı grubu olabileceğini teklif
etmek istiyorum.
Avukatlık

Kanununun

76

"Barofuar Kanununda belirtilenler

ncı

maddesinin ikinci

dışında

herhangi bir

fıkrasında,

işle

ve siyaset-
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le

der. Yine

uğraşamazlar"

Kuruluş

amacına

Kanununda

siyaseti tarif eden merhum
11 Efradına

ve siyasetle

aykırı işlerle

Yalnız Avukatlık

Kanunun lll nci maddesinde, "Birlik

aynı

olmadığı

hocamız

gibi,

denmektedir.

uğraşamaz 11

başka

bir kanunumuzda da

Eburu11ah Mardi ''nin tabiriyle

o

cami, ayarınamani bir tarif bulmak mümkün değildir."

halde siyaset yapmak nedir? Bunu

araştırmak

gerekir.

Çok partili demokratik sistemimizde siyasi kuruluşlar siyaset
i]l"apmak
et

amacıyle

kurulurlar.

seçime girmek, aday tespit etmek,

yapmayı,

etmek,

adaylarını

tidarı

oluşturmak,

etmek

Bunların amaçları

hükümete gelmek,
aramak,

cı

olmayacak

icra etmek

yollarını

aramak suretiyle siyaset yaparlar.

dışında

şekildeki uğraşılar

kalan ve yine

oldıitğuna

kanımca,

,

girişimler

bir hukukçular

Birliği

sayın hocamızın

siyaset

açısından

olmamak

kuruluşudur.

olmadığı

siyaset

kaydıyle

yardım

sayılmamak

göre, memlekette olan bi te ni hukuk

herhangi bir partinin
lendirmek

koalisyon yoluyle

da belirttikleri gibi, sürekli olarak bu icraata

kir. Türkiye Barolar
kurul uşur '.

tespit

tatbik ettirmek ve

programlarını

çoğunlukta değillerse

Demek oluyor ki, bunun
raporlarında

programlarını

siyas~

seçtirmek, Parlamentoda ekseriyeti temin edip ik-

olanaklarını

programlarını

siyaset olunca, bu

hukuk

gere-

Hukukçular

açısından;

ama

açısından değer

gibi, Türkiye Barolar

Birliğinin

de görevidir.
Ancak, bu görevi yerine getirirken, hukukun
bini ortaya koyarak , hukukun
bulunmak

zorunluğundadır.

larda bekleyen ve tek
burada hukukun
sındayım;

üstünlüğünü

Bugün hepinizin

suçları

üstünlüğünden

egemen
bildiği

üstünlüğü

kılacak

gibi

gerektiği

Affınıza mağruren

bir

girişimlerde

dışarda

durak-

suçsuz olmak olan gençler öldürülürken,
bahsetmek biraz fantazi

ama bütün bunlarla beraber, bizim bunu yine

gereğini yapmamız

prensi-

de yine benim
hatıraını

olacaktır kanı
konuşmamız

kanımdır.

arz etmek isterim. Paris'te

ve

~"""'

..
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leri protesto
etmek
.
ketin
Bu

özgürlüğüne kar~ı girişilen

yaparken üniversite

başında

yürüyüşte

maksadıyle

öğretim

da

üyeleri yer

ü:rıiversiteyi

düzenlenmişti

bir hareket
.
'

alıyordu.

hareketve bu hare-

Bir protesto

bir tabutun içerisine

koymuşlar

yürüyüşü.

ve üzerine

siyah bir örtü örtmiişler, ııParL3 Üniversitesi 11 demişler ve ellerinde
de

,.

etrafı

siyal'ı

bildirilerle üni •ers i tenin

özgürlüğüne

müdahale edil-

diğini ilan ec1_uyorlaı~dı. Bu bir hareketti, bu bir uyarıydı.
eriştiğim

Yine ts:l.obes:i. olmak mazhariyetine
otoritesi

Haır,tih

Kapit:tn'

ın

oğlu

merhum hukuk

Rone Kapi tan lü, siyaset sahnesinde de

tanınmış bir zattır, 1945 De'gol kabinesinde ~illi Eğitim Bakanlığı
yapmış,

sonrac.a~ı

Pc_ris Üni ver si tesine dünmüş bir profesördür. Kendi

talebelerinderbiri Cezayir'de Cezayir
milleti olan

Fransızları:c_ 9 kend.i

zulmü protestc etmek için
neticede ds iT":.:ihar
üniversiteye
etmiştir,

B~:.

açl:ı.Jc

ettiğ-ini

Rurtuluş

Fransızların

grevi

Cezayirlilere

yapmış

duyunca bu

hareketleri

sayın

olduğunu

zamanında
yaptığı

duyuhca ve

hocam, 30 gün süreyle

tmeyeceğini ve dersleri boyJ:;:vıt ettiğini dünyaya. ilan
uyarıdır.

cia bir harekettir, bu da bir

Bu itü)arla, siyaset yapmanın ne ·demek olduğı..mdan geldik
buraya., Siyase·C; yapmamak bir balama siyaset yapmak
yım.

Eğel"

b:iz .s ·cnsst

yapa~'!::::.yız,

siyaset

sayılır kanısında-

yapm&yacağız

diye bütün bu

olan bi tene 1Ô.kayt bılır 'le herhangi bir girişimde, bir harekette
bulunmazsak, -bir
hukukçuyuz

ı

sınırladığı

uya:-ı

(_:::;. bulUc'lmazsak, bütün bunlardan

uyarJ.larımız

ve hareketlerimiz

çerçeve içinde

olacaktır.

maksadım,

yasalarımızın

çizdiği

biz
ve

Bu pasif durumumuz, olan biteni

klasik manasında olan b~_teni fetfalandırmak manasında alınabilir.
Bu i tib a-;:·la bizlere
üstünlüğü

düşen,

bunlara

karşı

olduğumuzu

ve hukukun

prensibinin b<,gün olan olaylarla , ftaili bulunmayan bu

cinayetlerle cerh

edilm:Lş

olduğ~uıu

ve bu ilkenin

korunınnmış

olduğunu

bütün efkarı umumiyeye. , kamuoyuna haykırmak olacaktır. Bunun takdi-

r
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rini tabii sayın Genel Kurulunuza bırakıyorum. Biz çok tarihi günde
da kaniyim. Van'dan gelen bir

toplandığımıza

ve

öğretim

e~itim özgürlüğünün

lerin bu hale

geldiği

a~kadaşınız

olarak bu

bu kadar rencide

edildiği

, üniversite-

düşen

göre·Jtler

olduğuna

bir devirde bize de

da

kaniyim, onun için arz ediyorum.

gözüme

Ayrıca

küçük bir

çarptı

• Görüyorsunuz salonda iki Türk

yesinde

konferansın

şeye

dokunmak istiyorum., Buraya
bayrağı

çıkarısen

ve bunun hima-

yeri temsil eden bir Türkiye Stan-

toplandığı

dartlar EnstitüsününA~laması vardır. Türkiye Barolar Birliği bağım
sız

bir

kuruluştur.

bağımsız

Bütün

avukatları

temsil eden ve kanununa göre

olan bir kuruluşun da amblemi vardır. Bunun da bir flaması

olması gerektiği kanısındaJlım.

bir tanesini

boş bırakmışlar.

Unu

düşünerek b~ı

Burada

toplantı

.salon

ycı.pıldığı zamcı.n

;yapacak ola.c'1.

lmruluşla

rın fl~ması oraya asılsın diye. O itibarla size huzurunuzda-sayın
Başkanıma

ve yeni Yönetim Kuruluna öneriyorum; bizim Barolar

Birliği

ne de bir flama tensip buyursunlar ve bundan sonra .da bir yerde
toplandığımız zaman o flamamızı oraya çekelimi flama da ne de olsa
bağımsızlığın

bir

işaretidir

sayın arlmdaşlarımo

Sayın arkadaşlarım;
olduğumuz

Bizim mustarip
Kurulu rap'orunda,
muş

Başkanlık

bir husus daha var. Bu , Yönetim

raporunda

vatandaşlc;r

tasnife tabi tutul-

ve bu ta.snife karşı oldukları ilan edilmiş.ııBiz ikinci sınıf va-

tandaş

tanımıyoruz,

bütün

vatandaşlar eşi ttirler''

arasında eşitsizlik yaptıklarını

hiç hesaba

derken, barolar

katmamışlardır.

MnlUınunuzdur, ücret tarifesi barolarn göre tatbik edilir.
Bazı
sınıf

bnrolarda birinci

sınıf

ücret tarifesi,·

ücret tarifesi tatbik ediliyor.

tahsili
yerlerde

bazı

Aynı yeteneğe

aynı

külfet ve

cıimete

çalışmg.ları

nedeniyle

ayrı ayrı üc;re'~lere

yapmış,

barolarda ikinci
sahip,

sahip kimselerin

ayrı

müstahak

aynı
ayrı

olmalarını

----------------jilii'l'
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eşitlik

ilkesine

aykırı düşer kanısındayım.

Hem nerede olursa olsun, barolar

arasında

bunun

çalıştığınız

Van'da
veya

başlw

bir ile

olmaması

gerekir.

zaman birinci ücret tarifesine, Ankara, !stanbul
geldiğim

zaman ikinci ücret tarifesine tabi

olacağım. Bende bir değişiklik yok, bunun nedenini anlamak çok güç

oluyor. Bunun için istirham ediyorum, evvela biz kendi aramızda eşitliği

temin edelim, ondan sonra bunun hukukun

lüğü

ilkkesini

başkalarına lmrşı savunalım~

Muhterem
Bir

yüceliğini,

hut;ukun üstün . . .

(Alkışlar)

arkadaşlarım;

sayın meslektaşım

kısa geçeceğim,

da dokundu, ben zaten
da

sayın Başkanın

ikazlarını

konuşmalarımda

dikkate alarakl

hakikaten Türkiye'de uzun zamandan beri yokluğunu çektiğimiz
içtihatların gereği

gitmeyişi

Bunun da

gibi temin

belki de bu dünyada

yalnız

adanbaşka,Yargıtay kararları

Sayın

kazai

birkaç mecmuadan ileri

Türkiye'ye mahsus bir

şeydir.

dedikleri gibi halen birkaç özel mecmu-

sayın arkadaşlarımın

bizleri güç durumda

edilerneyişi

Yalnız,

dergisinden

başka mecmuanın olmayışı

bırakmaktadır.

Türkiye Barolar

Birliği

istirhamım;

Yönetim Kurulundan

bu Barolar Bültenine ek eklenmek suretiyle bu kazai içtihatlar hususunun da ele
rın

alınmasını 1 ve

avukatlara

yararlı

olabilecek kararla-

bir araya getirilerek hatta çok zaman bu husustak;L

alacağı

hizmet

bir mecmua haline
olacaktır

sokulması
)

yazıların

yer

bizi çok memnun edecek ve büyük bir

kanısındayım,

Bir de, siz belki yeni yeni ihtiyaç hissediyorsunuz. Bir arkadaşımızın dediği

gibi 11 :Biz can ve mal emniyetini

yerden bir yere icradan
Biz veznedara silah

aldığımız parayı

taşırı1a ruhsatı

artık

götürürken

duymuyoruz. Bir

endişe

içindeyiz.

veriliyor da , niçin bir avukata

verilmiyor?" Yalnız veznedara değil sayın arkadaşıı:ı, bu milli eğitim
müfettişleri

sınffında

olan yalniz ilkokuldaki

öğretmeni

denetlemekte
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durumunda olan müfettişlere dahi silah taşıma ruhsntı veriliyor
maalesef. Belki bir

ihtj_yaçtır;

nma buna

rnğnen

bize

verilmeyişi

tizücü-

dür. Biz Van'da devamlı olarak gezdiğimiz gibi oradaki mahalli şart
ları

da hepimiz biliyoruz

tabancasız

gezı'tesi

sanıyorun,

Batı'da

eskiden beri ve

ihtiyacın

yuyduğunu nazarı

itiba:r:-e

çalışılmasını istir:tıam

avukatın

tehlikeye

eı:ıniyetinin

bu husus üzerinde

üniversitelerin

devardı

olduğu

şimdi

yeni

yerde duyulan

olarak bizira bölgelerimizde duve bu husus üzerinde daha önemle

alıiJ,illasını

ediyorum.

Vaktinizi daha fazla almak istemiyorum. Hepinizi
selamların

bir

altında

bir. keyfiyettir. Bu itibarla, sayın

sayın Başkanımızdan

yeni ihtiyaç duyulan bu
bu

şartlar

mutlak surette can ve mal

düşnesi nazarıyle bakılabilecek

Yönetim Kurulundan,

bu

saygılarımla

efendim. (Alkışlar)

BA9KAN- İstanbul delegesi sayın Orhan Barlas, bu;rurun.
Orhan BARtAS (İstanbul)- Yüce Başkanlaı.r, saygıdeğer arkadaş...,
·larım;

Gündemdeki sorun, hukuk. Üzerinde fazla <iü.şüns düşüne söylenecek

şekilde, hukuk.

Türkiye· Barolar

toplanırken bulunduğumuz

Birliğinin

Doku_zuncu Genel Kurulu

yerden buraya geldik. Panzerlerin sirenle-

rini duya duya geldik. Çocuklarımızın ölüm haberleri kulaktan kulağa
Belki biraz daha dikkat etseydik

yayılıyordu.
aı.tılan kurşun

kananlık ~öşebaşlarından

sesleri bile bizi yeniden hukuk üzerinde

düşünmeye

zor-

layacaktı.

Gündemdeki sorun, hangi hukuk ve bu hukuk neden gündemde?
Çok

değeTli

arkadaşlarım;

dır>,

ne ne

oranda bizim

dül!3r, bilimsel ve

benden evvel

çalışma alanımıza girıiır,

uygulamalı

örneklerle bizleri

yürekle itiraf edeyim ki, bugüne dek
da ben de bu konuda

konuşurken

rlüşündüm;

ne ne crunda politik
ölçütler ileri süruyo.rdılar.

Açık

katıldığım toplantıların

ama bugün

ur:ıurunıda

değil.

çoğun,

Nerede hukuk

- 157 düşünürsek,

var, nerede politika?Ne kadar hukuk üzerinde
politika
çocuğum

alanına

çocuklarınızdan·

veyo. sizin
yahut

sıkacaklar,

düşünemiyorum.

geçecek, bunu

çare bul un di;y'c bana söylerse,
diyeceğim.'

bu po l i tilmya girer
beri

başındnki

çırpınışları

bizin

ndaının

Bir

güvenliği,

düşünce

özgürlüğü,

:i'j?t düpedüz Ana;ynsa. Bu

şu

anda

veya bir öfl;rencinin ölümün

Naşama hakkı

hukuk

kullanırız.

Aslında

sık sık kuJ.lanırıak

anlar:ısız

görev ve tnrihsel an deyimi

şu

Bu hukuk;

üstünlüğü

ve niha-

burada tarihsel bir görevle
Sık sık

olmaz;

karşı

bu tarihsel görev deyimini

hızlı gelişen

Türkiye öylesine

da pek

zaten

gühder:ıdedir.

bastı·.

parnak

değilse,

boş.

hukukun

eşitlik,

Saygıdef;er arkadaşım Apaydın
karşıyo. bulunduğur:ıuza

politika defl;il,

işimiz

hukuk yok.' Bizin için de yok, buradn toplanna da
can

kurşun

vuracaklar buna bir

sırtımdan

kardeşim

veya

Çünkü, bu sabah benim

• biri bizim otobüsü çevirip

beni

köşebaşında

ondnn sonra

bir ülke ki, bu sözü

aıaa Apaydın' ın

anda .özel bir def;er

tarihsel

'taşıyor,

bunu arz

etmeye!çalışacağım.

Değerli

arkadaşlarım;

Yanılnıyorsam

bundan evvelki

sınıflandJ.rna yaprrııştın.

da bir türlü

kuruluş

toplantıda

kendi

aklımen

bir

Türkiye Barolar Birliğinin ilk toplantıların

cuşkusu

içindeydik. Neyin bizim görevimiz içine

girdiği, neyin bizira görevi:c:ıiz dışında ~alacağı, hangi meselelere ne

oranda çözümleyebilmek gücümüzün
kendi gücümüzü

abantıp

sevinç ve mutluluk

bulunduğu;

abartmadığımiz

havası

içinde

bizi

kavramları

yina

Apaydın'ın

işgal

tabiriyle

ediyordu, bir türlü

birbirine

karıştırıyorduk.

Sonradan bir dönen' geldi, özgürlükleri korurD.ak için özgürlükleri
lama dönemi. O dönende elbette, çok
·da

ayaklarını

birçok

duyarlı

lar. Sonra bu dönen de geçti.
daha serin

kanlı,

haklı

konularda
İçimden,

nedenlerle Türk

ayakları:qı

şimdi artık

kısıt

hukukçuları

duyarak atar oldumeselelerimizi

daha nesnel, daha bilinsel clçütlere ele aln:bilir ve

~-
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şükür

başında

söylediğ;im

o kadar

şiddetle

kavuştuk.

bu noktaya
gibi

şir1di

Yanıl:mışım.

başladığımız

yeniden

Çünkü,

sözürıüı~

andaki hukuk yenider
lW:::'Ş:L-c

güncel oldu. Yani, biz burada bir müzmin valca

sında değil, bir acil vaka karşısındayır:ı. Bunu biraz açmak isteriı::ı,

12 Mart 1 tan önce Türkiye 1 nin

başına

birden bire tepeden

irrcı.e

bir şeyin geleceği pek belli değildi .. O yüzden Türk hukukçulnrı k2nc~~
mesleklerinin

r

den bire

çalışmasını

geleceğini

olup katanlar

pek hesaba

vardı;

döneründe belli

uyguleir:ıalar

kısıtlayncak şeylerin bi~-

katr,1m1ışlardı.

Belki çok ileri

çoğunlukta

ama bunu katanlar

zo,rladı,

bir yere kndar

en ileri derecede

değillerdi.

nedeniyle Türk hukukçusu elbette

onurla,şerefle,

çabayla, çileyle bunu

gö::::iş~:_ü

12

.'~nr-•.;

görev.i.;rıj.
yaptı"

Yaptı; ar:ıa bir yere kadar sonuç alabi'ldi. Oysa şimdi acil vaka ded"

bir

başka

şey ..

Yine Apaydın' a bir yollama yapacağım, ıı~:Jrtü kalkacak" diyor.
9imdi bizler bu acil tehlikeyle karşı karşıyayız •. Türkiye' de Ana;yo.3o.sından

öbür bütün yasalara kadar her türlü kurallara kadar bizim

mizi,. bizim gücünüzü, bizim

çalışma

alanıı:nzı,

rılnak

oranda bizim ö;nurumuzu elimizden

için

ı-

hatta özür dilerin bir

hazırlıklar yrıpılıyor,

Özgürlüğü ortndan kaldırran kanunları, başka türlü baskı hazırlıklar-:_
yapılıyor. Öyle ise,
işinize

ları

kiı:ıseler karanlıkta

el atacak olan

tespit etmek,

kamuoyuna ve Türk
olan

'

sürekli, önerilerle geliyoruz •. şu halde, bizi~

borcur:ıuz

bunları
halkına

nedeniyle

oldukları

sergilemek

de~il,

bizim

halde biz

l)ilmiyorduk,

nasıl

şimdi birtakım

biz bun--

gibi maskelerini indirerf?k Türk
durumundayız.
işimizin doğru

mesi için bu bizim boynmmzun borcudur.
Şu

aydınlıkta,

veya

Yalnız

halkırnzr:.

dürüst yürüyebil-

(Alkışlar)

mazeretlerle bu halin

olmayadağını

oldu da birden bire geldi gibi bir nazeretle belli

bir yere sıf;ınammyız, bir • .İki; bu tehlil;:e kendi kendine orada , buradc::
gayet

esaslı,

kaçınılı:ıaz,

açık,

kesin

kanıtlarla

gösterilmeye devam

.,ı

'
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Değerli

arkadaşları:Jla

gerekçesi budur.

ların

alında

Şu

düşeni,

için boynmauzun borcu olan

larır:ıız

getirmeye

tasarıları,

karar

yapılmakto.dır.

olarak bu

öneriler verdik. Bun-

anda günde:n.deki sorunda, yahut tarihsel görev

üstü!'"ıüze

hiç olmazsa

devnnlı

üstüı'lüze

bizin için
şeyi yo.po.lın

düşeni

çocuk-

diye bu görevi yerine

ço.lıştık.

De~erli arko.daşlarım;

Bilmem duygusal

mı konuŞuyorun?

başka değerli

din. Bir

konuşmak

Hiç duygusal

arkadaşım kanıksadığınızı,

birçok

isterr,ez-

şeyleri kanık

samaya başladığınızı söyledi. Belki öyle oldu. Üç beş günde bir canından

yoksun

bırakılo.n

bitkisel hayata

bırakılan

çeteler daha büyük
ve

Buraya gelirken
davanız

değinr::ıedim,

alıp

hiç bir

şeyden

Hukuk

düşmanı

çekinmeden kentlerde

gittiler.

sayın ıv:erih

Sezen "Ben az teraas ettim" dedi.

cezası.

var, idan

belki sen

çıkmaya başladılar.

çocuklar

umursanazlıkla

kırlarda başlarını

Bizim bir

çocuklar yerine, neredeyse günde bir iki

değinirsin"

mutluydum ki, Türkiye'de iki

11

Bu

ido.rı. cezasına

değinecektim

dedi. Evet

yıldan

beri bu

ben yeteri kadar
ve çok

çağ dışı kalmış

ceza uygu-

lanrrıın.yor.

Gerek af kanunu sebebiyle, gerekse Türkiye ,, deki gelişnenin,
kFJ.r:ıuoyunun Türk hukukçusuna verdiği ortara nedeniyle bu yapilr:ııyor; ama
diyecektiıcı

ki, bu birden bire gelince

hazırlıklı

olal:tib.::. .ve

kulağımıza

kadar geliyor. Geçen Genel Kurulda Yönetim Kuruluna idam

cezası

konusundn kamuoyunu

iş yoğunluğu

Bunu

sağımızda

serseniş

nedeniyle bu

şaşkına dön:meyelüı.

Şüı.diden

solumuzda güinbür gümbür ölüm

oluşturma
oluşturma

için görevler

çeznsı

verilmişti.

görevi tnm yerine

Büyük

getirilememiş.

olarak nrz edeyim diyecektim. Diyecektim; ama olaylar

bütün bu şimdi söylediğim lafları nğzımn tıkadı. ÇünkU, başka türlü
1

idam

cezaları

şekilde

uygulanmaya

bo.şlamış.

Şimdi

eli

kanlı

çetler, hiç bir

kontrol edilmeyecek en adi, en insanca olmayan yollarla kendi
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kendilerine

idam

karanlık köşelerde

cezalarını

onlar yaparken, ben yasada idam

mışlar.

Bunları

çıksın,

çıkroas.ın

di;ye bunu

şiı:;ıdi

tartışnaya

infaz

etı:;ıeye başla-

cezo.sı vardı,

yoktu,

utnnç verici bulurum.

De~erli arkadaşlarıı:;ı;
gündeı:;ıdeki

Gerçekten hukuk
can

güvenliği,

sındR
~-

düşünce özgürlüğü,

sorun; ama gündemdeki sorunun,
üstünlüğü

tüm hukuk

ilkeleri ara-

gündeLide

olması

lmdar hukukun sürükliliil';i. için arnnan

içinde bir yol

vardı,

Bu, hukukun öbür toplum kesimleriyle

sürekli

canlı

Şükrı:mla

Barolar

tutma. Bir

kurumı

kaydetmek borcumdur,

ve etkili bir

ilişkisini

olarak hukuku toplumdan soyutlamamak.

ko.tılmaktQn

büyük zevk duydum, Türkiye

ekonomi-hukuk kongresini yapmakla; bu

Birliği

çı;ı.reler

adım attı. İsterdim

ki, kendilerine çok

çığırda yo.rarlı

yararlı

olan

bu çalışmayı Türkiye'deki öbür kurumlar , kuruluşlar ve örgütler de
yakından

izlesinler.

Saygıdeğer

bir yerinde

şöyle

mensubu bu kadar

hocam, seçkin

Başkanımız

şey söyledilıiır;

bir

bu kadar

yakından,

çalışmamışlardır;

ekonomistler ve

yalnız duyarlı

sanatçı

ve

gelirler: Bir örnekle
konuştu.

teşebbüs

olarak, "Biz hür

açıklamak

Gerçekte bu sözler

inceliği değildi.

ekono~k

nedenlerle

isterim. Orada bir

,nhür

Bu , bilgin

iktidarı

büyük

teşebbüs"

sayın

so.yın

sanayici

diyordu. Sordular, " Ne-

teşebbüs

diyorsunuz?" Cevap

fikrindeyiz" dedi ve o terimin ingilizcesini
sanayici neden

Devletin kendilerine az
yakındm,

bir uyumla bir arada

hukukçular.ıı

demiyorsunuz da, hür

teşebbüs

de söyledi; fakat bu

iki meslek

kimseler. ekonomi yoluyle en sönunda hukukçuya

Konuşurken ısrarla

den serbest

sağlıklı

çağda

konuşmalarının

gözleı:;ıiydi.

Bugün bilinen toplumsal ve
oranda ellerinde tutan

"Hiç bir

Fuuk Erem' in

Faruk Erem'in gerçekçi bir

Faruk Erem

yardım

yakındı bakın:

etmesinden, az el

uzatmasından

yani nüdahale istedi, subbo.nsiyon istedi, vergi iadesi iste-

•
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di,

teşvik

tedbiri istedi ve dedi ki, "Biz

istiyor? Hukukçuyo.

yardım

hangi sebeplhe

kaynaklarını

istiyoruz 11

teşebbüs

benim

Nasıl

halde hukukçu, kime,nerede,

Şu

edecek, bu tipik örnekle üzerinde

yardım

haldir. Bir yandan hür
devlet

başvuruyor.

yardım

düşünülecek

bir

sözünden vaz geçmezken, bir yo.ndan

çalışınam

için

diyor ve

aktaracaksınız

yardım

istiyor.
Sözün
çağımızda

başına

geleyim.

Sayın Başkanın

neden bu kadar bir arada

çalıştığı

hukukçu ile ekonomistin
yönündeki gözlemi bu

sebeple doğrudur. Gündemdeki rıesele, .gerçekten şu anda çok acil olarak
hukuktur; ama bu da kesinlikle bir yana

Çünkü, bu

bırakılmamalıdır.

acil vakayı bugün hallederiz; ama yarın bir başka ~cil vaka belki bundan daha vahim

koşullar

içinde yeniden
avukatın

Burada bir hukukçu
doğru

olup

olmadığı tartışılıyor~

usulü olarak dof;ru mudur
olup

avukat

uygun olo.calr. Çünkü, o zat

olması, avukatlık koşullarının!

L1idir diye bir

değil

yalnız

gelebilir.

Önergemiz de var, acaba bu ünergemiz

def,il de, hukukçu olup

olmadığı

başımıza

şey

var.

avukat

Aslında

olmadı~ının tartışılması

ölenlerle öldürülenlere

daha

eşit

alkışı

istemekle kalmadı, bir de üstelik öldürenleri fazla alkışa layık
gördü. Bu da yetmedi, bir
buluşln

ortaya

çıktı.

başka

beceriyle , bir

başka

görÜlmüş

az

Tiyatrolarımızda e~er yanılınıyorsam

yine Adalet

Bak~nıydı. Tiyanrolarımızda tüluat olarak suç işleniyor, annn bu
tüluatları savcılar iyi izlesinler, yani bugün , yarın; herhangi bir

gün tü1uat sırasında suç işlerse ve eşi bulum1az bir düşünce özgürlüğü
örneğini

·bu avukat olup

tartışılacak

olmadığı değil

de, hukukçu olup

olmadı~ı

zat dile getirdi.

Sayın arkadaşlarım;

bu

eşi

az bulunur bir örnektir. Türk

tiyatrosunun yıllar yılı geleneği tüluattır. Hepimiz teker teker
nahalle tiyatrolarından en büyük tiyatrolara kadar tüluatın zevkiyle

---

ı

--------
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şu

nedenle söylüyorum; geçen

bir talepte

toplantıda saygıdeğer

özür dilerim bir dilekte

bulunı::ıuştum,

bugün en çok topluraa ses

ver'ım

sürü diye bir sorun var.

Eğer

sanat

dalıdır.

Yönetim Kurulu

sinema sansürü üzerinde de bir

arasında

Yönetim Kurulundan
Sinema

bulunmuştum.

Türkiye' de sinema sanbaşka yoğun çalışmaları

çalışma geliştirirse,

yararlı

olur deuiştim. Her halde gözden kaçtı veya güncel bulurımCtdı. Ben bu
çalışr:m görrıedim.

konuda bir

Televizyonda sinema sansürü Türk

ilgilendiren bir nesele olarak büyük
yine

kaçnarııştır.

Çünkü, o

ilgiluyandırdı;

tartışrıa işin yalnız

h~lllunı

ama bence vapup

sanat yönünü ve

günlük sorunlarla alakalı tarafını ele alrııştır. İsterim ki, bundan
sonra seçilecek Yönetim Kurulu sinema sansürü üzerinde yeni bir çalışma yapacaktır.

_ Değerli

arkadaşlarım;

Başlmiliarının değindiği

konu var, gündenin
dilim

bGşka

istiyoruı::ıı;

Bir

olduğundan

başka

o konuda

isterim.

Anşı.yasa

''Türkiye' nin

değinmek isterıem.

bir maddesiyle ilgili

dÔndüğünce konuşmak

Sözlerimi bir

konulara

hukukçusunun bir cünlesiyle

geçnişinde bazıları

bağlamak

hukuku her derde deva bir

parYaçoluk sanatı haline getirdiler; ana hukuk, aslında cidd~~ bir
konudur• Her hukuk sisteminin kendine göre temelleri ve kendine göre
belli bir

tutarlılığı vardır.

derslerde

öğretilir,

Şimdi

sayın

el- atma

Anayasa

teş'ebbüsleri

bUn.ları

iyi

öğrenenler

Fro~esörünün değindiği

sözlerimin

dini gösteriyor; ama içten
lardır.

Bunlar bilim

kurullarında geliştirilir,

de iyi hukukçu olurlar."
bu hukuka saf:tdan, soldan

başında değindi~im

inancır:ı

odur ki, bunda

gibi git gide ken-

başarıya varar:ıayacak

Türk milleti bundan sonra bir zorba yönetimine,

halinde bir hukuka boyun eymeyecektir. BUilun en
den birisi

şu toplantı

sağlıklı

pilılyaçoluk

belirtilerin-

salonunda verildi. Sizler onurlu Türk hukukçu-
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ana kadar

ları şu

lerin kesinlikle hedefine
inanıyorum

varamayacağını

ki, bundansonra

sapıtmaları

halinde

örnekleriyle "böylesine

gördüğüm

niyetinC).e

vereceğiniz

ve hayal-

tasarıların

gösterdiniz. Yine

i~tenlikle

kararlarla böylesine hukuk

adamlarınsuratıarına

kendi niyetlerini

şamar

çarpacaksınız.

İçten bu inançla hepinizi saygılarla selamlarırn.
BAŞKAN-

(Alkışlar) '

Burdur delegesi sayınKubilay Atabey, buyurun.

Kubilay ATABEY (Burdur)-

Sayın Başkanlar:,

aziz

meslektaşlarım,

hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla.selamlarım;
Barolar

Birliği

Anayasal bir

kuruluş

olarak Türkiye Cumhuriyeti

Devlıhti içerisinde kendisine ayrılan yerini özelliğine lay±k: b:iht•· şe-

-1

kilde almış, vakur ve haysiyetli tutumuyle kendini de efkarı umumiyeye
kabul

ettirmiştir.

Memleket ve meslek sorunlharinda gayretli, isabetli ve. hak:sevet·
kuruluş

tutumuyle güvenilir ve hissedilir bir

hüvviyeti

kazanmıştır'~

Bu itibar ve yeteneğini, 'hukukun üstünlüğünü benimsemesi ve benimf)etmesi;

kişisel

anlayışında

görüşlere değil,

gerçekçi

olması

rak haktan yana

olması,

olaylara

olmasına

bakmış

görüşlereyer v~rmesi,

kanun

ve memleket meselelerinde bitaraf kala-

hiç bir tesire

kapılmayarak

•bjektif

açıdan

borçludur.

Vazife vemesuliyet
teşhisler

genel

ve bunun sonunda

müdrik olarak olaylara

anlayışını

önerdiği

tedavi yöntemleri

koyduğu

başarılı

olmuş,

tuttuğu mevki ve men~i varlığıyle dürüst ve hakşinas, aynı zamanda

memleketçi bir ergan

olduğunu

kabul

ettirmiştir.

El koyduğu meseleler etrafını cami, ayarını mani bir şekilde.
dile

getirilmiş

Barolar
ınuı:ı

ve kaleme

alınmıştır~

Birliğinin göstermiş olduğu
o

hepimizin gururunu ve

bu tesanüt ve olumlu tutu-

vekarını okşadığı kanısındayım.

Ancak, Baro-
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rar Birli5inin bu hukuki durunıunu, Barolar Birliğinin bu
aşarak

şeklindeki bazı

eyleme geçmesi

sebeplerden

dolayı

uygun

şahsen

~neril.ri kısaca

hududunu

arz

edeceğim

bulmamaktayım.

Arkadaşlarım;

Birliği

Barolar

sayısıyla,

hangi

taşı

hangi

ve

sopasıyle

bir

eyleme geçecektir? Bence Barolar BirÜğinin silahı, hukuk anlayışı,
hukuk nosyonu , fikir ve bilgidir.
bunlar

teşkil

Eğer

akılcı

yolda hareket

eder.

!şiae

Barolar

Birliğinin

değil,

gücümüzü göstermek istiyorsak, eylemci

etmeliyi~.

Memleket meselelerine

değişik açıdan

oluşan Birliğimiz mensupları arasındaki

bakan arlcadaf:>lardan

gücünü

tesanüdü

bozmamak için de, orta yol1D. seçmek en uygun bir hal çaresi olur. Zira,
değiŞik

yönlerdeki

g~rü:şlerin Birliği

an için

düşünülmelidir.

götürebUeceği

:parçalamaya

bir

Bu itibnrla, bu memlekette hiç olmazsa hukuka ve kanunlara saygılı, he,kşinas bir kuruluş olarak bizim Barolar Birliğimiz kals:Ln.

Bundan

duyduğumuz

gurur ve

Sözlerirün bu
buna

bağlı

~vgüye

burada noktalarken,

kısmını

olarak meslek

de kimse elimizden almaya

sorunlarıyle

ilgili

çalışma

kalkmasın.

raporu ve

bazı görüşlerimi kısaca

açıklayacağım.

Raporda

kıta

sahanlığı

konusuna

yer

genişçe

verilmiştir.

Kıta

sahanlığı Türkiye' nin ha;yati ve öner'lli sorunlarından birisidir.

Güncel bir konudur ve. hukuki bir niteliği de vardır. Bu yönden Barolar
Birli[i;inin bu konuya
da çok

rgeniş

bir

e§ı;ilmesi

şekilde

yerinde

olmuştur.

Ancak,

çalışma

raporun-

bu konuyo. yer verilmesi .-Jerine, yetkililerin

efkarı umurüyenin dergiler, broŞür ve hatta ki tap yoluyle aydınlatıl,ması,

bizlere de bundan

~nceki

kitap verilmesi. Nitekim bu
sunuleuştur.

Bu

şelcilde

toplantılarda

toplantıda Kıbrıs

Barolar

Birliğinin

olduğu

gibi bu mevzuda bir

konusunda bir kitap

görevini

yapması

gerekirdi.

Dikkat edilirse, çalışma raporunun 35 ila 55 nci say~aı.lnrını,ynni 20

- 165 sayfasını kıta sahanlıC;ı mevzuu işgal etmektedir. Bu, kitabın-hacminin
beşti

biridir. Adeta çalışma raporunun muhtevasını artırmak düşünce

siyle böyle bir hareket
çalışma

yapıldı kanısı

muhtevasının fazlalığı değil,

raporunun

Çünkü, az muhtevadaki rapor, çok
bundan önceki

insanda uyanabiliy•D.

toplantılarda

iş

yapıldığına

Barolar

azlığı

mühimdir.
Nitekim,

işarettir.

genel kongreye sunulan

Birliğin

daha büyük hacimliydi. Gittikçe bu hncrnin

çalışma raporlar:ı

kuruluşundan

görmekteyiz. Bu da,

bu yana

Aslında

sayın Başkam.mız

daraldığını

Faruk Erem

ve kıymetli mesai arkadaşlarının büyük bir gayret,ve titizlikle sorunel

larımıza

larına

olduf,unu göstermektedir. B,.1 azalan sorunlardan

atmış

raporda yer

raporda eksik olarak ele
Genç bir
fesindeki

ve ona söz verdim bu ücret tari-

giderilmesi mevzuunda fikirlerimi söylemek

dair. Van delege:5i

sayın

arkadaşım

hakikmten ilgi gördü. Ben bunun öbür yüzüne
0

koşulları

1976

değişmektedir.

da bu hususta bilgiler

alınmıştır.

ve hayat

değinmek

ve

açtı

istiyorum.

kısım

Martında değişecektir.

Ancak, 3 seneden bu yana

pahalılığı

rinin tespit edilmesi, bir
r:ıııı.sı

bu mevzuu

ür.atle bir farklılık kaldırılmalıdır. Biliyorsunuz 3 senede bir

ücret ratifeleri

hayat

kısım sorunları

alındıf'·ı görüşündeyüı.

arkadaşım hatırlattı

farklılığın

isteyeceği:rıe

Ancak, bir

verilmiş bulunmaktadır.

bazı

nazara

alınarak

Barolardan
değgşan

ücret tarifele-

davalarda da maktu ücretlerin

artırıl

gerekmektedir. Bu hususta henüz imkan varken Yönetim .Kurulunun

önerilerimize itibar
İkinci
işçilerinin

edeceğini

bir mevzu,

vergi

umarım.

bazı arkadaşlarım

yine

anlayışı değişik olmalıdır.

değindiler;

fikir

Yine bu hususta

diğer

fikir işçilerini de kapsayacak şekilde bir vergi anlayışı çal~şmasına
giril:rıelidir.

Avukatlığın vatandaşla

ha~siyetini koruması bakınından

olan münasebetleri yönünden ve

sosyallmştirilmesinde

fayda mülahaza

-----

----~~-
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etı:rıekteyim.

Arkndaşlarırı

temenni olarak

söylemişlerdi;

bu hususu da

rica ediyorum.

ayrıca

Avukatlara mesken kredisi verilebilmesi
gerekli

fakat ben de

det,işilcli[i;in yapılması

bakımından

yasalarda

ve bilhassa genç avukatlar için çok

hayati bir önem taşıyan bu mevzuun' süratle halledil:r.ıesi gerekmektedir.
Arkadaşlar;.Bursa'da

mevzu tazeydi. Bu Barolar
ödenıneı:rımşti.

Çalışma

do.

ynpılan toplantıda bahsetmiştim,

Birliği binası

henüz

raporunda bu mevzuda çok

alınmıştı,
kısa

o zaman

henüz borcu

bir pasaj var.

imar formulü caddeden alınmak istendiği için henüz müspet bir girişime
başlanamamış.

Bizim
Bu kot

Ben Bursa'da söyledifi:im sözleri yine tekrar

binanın bulunduğu
farkı

yer

Ankara'nın

bence bizim için

ayrı

tan da alsak, caddeden de alsam,

bir

en

işlek

ticari
Kotu

şanstır.

toprat,ın altına

edeceğim.

b~lgesindedir.

bulunduğu

sokak-

inmemize kimsemani

değildir. Kızılay'da birçok yeni işhanları yapılm~kta, bir iki kattop-rağın altına

mağezalar

inilL1ektedir ve

ta ve kiraya verilmektedir. Bu

düşünce

astronomik rakamlarla

satılmak

ile hareket edilirse, biz

toprağı

altına iki kat ticari sahaya tahsis edilecek sahaya mağaza ve bürolar
yaptığımızda,
lnrını

bunların

birnz da

kiraya verilmesini kabul ederek 5

peşin kısmını

fazla almak suretiyle bilki

yıllık

kira-

binanın

tamarnını yapma imkanını elde ederiz.

Bunun
lenme yerleri

yanında

birçok

vardır.

Artık

teşekküllerin

Barolar

seyfilerd'e, sahillerde din-

Birliğinin

de hiç olmazsa bir

sahilde dinlenme yeri edirrmesi gerekmektedir. Hiç olmnzsa
almak suretiyle ileriki senelere bir

hazırlık yapılmış

arsasını

olur.

bon bir mevzuu, Yönetim Kuruluna seçilen üyelerin bizatih:l
bu görevi yi:irütebilı:ıefueri için diğer EJesleki sorunları azalmış, kendini daha çok Barolar
olması

yn da bir ücret

Birliğindeki
karşılığında

görevine vakfedecek kimselerden
bu görevi deruhte etmeleri

gereği-
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dir. Bu ücret l~fı daha önceki toplantılarda da edilniştir. Yönetim
Kurulu üyeleri böyle bir teklifi ketiyen kabul

etmemişlerdir.

Aslında

Yönetin Kurulunda görev yapan bir kinsenin o anda böyle bir teklifi
lmbul etnesi zaten nünasip
Kurulu üyesi
olLıadığına

tayininin

Yönetim

yarısına yakın

göre, yeni geleceklerin de

değişeceğine

göre,

Bu devrede

düşnez.

şu

anda belli

teklifin; Yönetin Kurulu üyelerine bir ücret

ben:i,.rı

onların rıza

nuvafakatına bakılmaksızın

ve

tespiti. Çünkü,

çok yoğun işler bekliyor Yönetir:ı Kurulu üyelerini. İki arkadaş Ankara'da, 9 nrkadaş da İstanbul, İznir, Samsun, Aydın, Konya vesair
yerlerde görev

yap:r:.ıaktadır.

toplantıları şindiye

Yönetim Kurulu

kadar e

siksiz olr;uştur. Toplantı için nrlmdnşlarırıız gelmiştir, karar 'Vermiştir;

o.ı:::ın

Yönetim Kurulundn

Bunun bir de icra

bulunı:::ıak

safhası vardır,

ke.rcır verr:ıek

ve

takip

yeterli

safhası vardır

değildir.

caklnrı

anlaşılıyor.

itibarlu önerinin
snygı

ve

BA~KAJ\T-

işleri

Bu

naznrı

hürrıetlerir:ıi

taşıdılar.

Bundan sonra da görev cüo.nnya-

yürütmekte

cılınnasını

dikkate

sunarım..

birn~

zorluk

çekeceğiz.

Bu

rica eder, bu vesileyle

(Alkışlar)

Kayseri delego si

sayın

efendirı.

Öner Gözübüyük, buyurun

Öne:~ GÖZÜBÜYÜK (Kayseri)- Kayseri Barosu delegesi Öner Gözü-

büyük de[i;erli

Bnşkanın

seçkin

kişili!i;inde

hepinize

saygılo.rını

sunar.

Değerli neslektaşlarım;

Sözlerine

bnşlarken knrşınızda

gö.rdüO:ünüz veciz cümleye bir

~ÜHle daha ilÔ.ve etrıene nüsaadelerinizi istirhan edeceğin. "Adalet

mülkün tenelidir"

İkinci

cünle, "Adalet

yönetiı:::ıin

de teneli

olnalıdır"

Ark2dn.şlar;

Hukuk
buluşlnr

hukuk,

yeni

de~erini yitirmeniş,
buluşlcır karşısındn

yaşntılnası

insanlnrın

bir

buluşudur.

Diğer

d·e[i;erini yi tirniştir; fakat

gereken hukuk def;erini hiç bir znnan

!1

ve tahnin ederini

iki Ankn'rcılı arkadnşın Erdoğnn Bignt ve Rnhni Magat her halde birnz
fnzla yaruldular, Bu yükü

ii.

yaşnycm

kaybetneniştir.

!l
1'
.ı
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Bunun üstünlüp;ünü savunnnk bu bakından evveln hukukçularn düşen baş
lıcn

bir e;örevdir. Bu görevi bugüne kadar hepiniz, Türkiye Barolar

Birli~i

şerefle

ve barolar

devarı etmiştir.

yapmaya

Teaas etnek istediğim husus, Başkrı.nlık raporunun bize bir .öneri
şel:linde. sunulmış

olnnsıdır.

çalışnaları yrmındo.,

bu

Yanılmıyorsan,

değerli

Brışkanır:nz yoğun

Birlik

getirniştir.

raporuyle bize bir öneri

Bazı kuruluş ve iktido.rların Barolar Birliğinden·şikÔ.yetçi olduğundan,
bn.zı

siyasi kuruluşların çabalnrından bahsediilmiştir ..
\

Bu

açıklanaya

lüzun görülneyen olgunluk ve

nornal

karşılandığı şeklinde

lü bir

şekilde baskı

bir ifadeyle,

baroların

devarı edeceği

grubu görevine

ai:';ırbaı.şlılıkla

ve

Birliğin

şeklindeki

ölçü-

kanaat

\

ve kararları yansı tılnış, ilave edi1nL;;,tir.
Benin istirharnn
bir

bir

şekilde

şu

olacak;

elir:ıizdeki

düğün atnayalın arkadaşlar.

ip e

çözeneyeceğüıiz

Avukatlık

kanununun

şu

veya bu maddesi, tasırının hazırlık çalışnalarında naçiz şahsiyetle
rinin

eneği geçniş

bir

olarak belk1 lüzunsuz veyahut

lrişi

hüküm olarak telakkl: edilebilen
ve

siyasetle

Birliğin

rilniştir.

Şimdi

-il

olnayacağı

getirilmiştir. Baroların

şeklinde

::',

olan bir hüküm geti-

arkadaşlar?

biz hukuktan bahsediyoruz. Bu kanunun hükümlerinin olma-

kabul edeliL1. Bizim,

ları arasında
şun

hükümler

bir

Farz edelin ki , bu hüküm yok. Barolar ve Birlik siyasetle

uğraşacak rndır

dıf,ını

neşgul

bazı

hatalı

barolarır:nzın

gelenekleri

vardır.

Mensup-

\

her zaman iftiharla ifade edebiliriz, her siyasi kurulu-

tensilc~leri,

il

başkanları

üyelerinizdir. Bunlar belki seçim-

lerde Baro Yönetin Kuruluna, baro organlarına, seçinlerde siyasi
kanaatlerine göre oyunu

kullannış

baroyu hiç bir zanan politikaya

olabilirler; ama seçildikten sonra

sokr:ıak istenemişlerdir.

İsterseniz

şu tutumlarından, davranışlarından şika_yetçi olduğunuz politikacıları

kendi meslekleriyle

bA.şbaf?a·bırakaılım,

biz kendi

anacınıza

salin

adın-
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larla yürüneye

devarı

edelir:ı.

Gerçekten kanaatimi nuhafaza ediyorum ve yine de belirtnek
isterin,

baroların

Birliğirıizin

görevinden

korL-ınmasında
değildir

ve

ve nürakün

saptırılrmsı,

olrıayacaktır

1975

raporda. Çok

toplantısını

sonuç

yararlı

alınmıştır,

yapılan

faydalı

Kayseri'de

saptırılnak

değişen
r:ıası

506

sayılı

şükranlarını

ilgili

faydalı

sonuçlannıştır,

arz

oldun, çok

ederirı.

olnuştur,

bunun

devanınJ

tenenni ederim.

bilhcıssa

Kanunun hükünlerinin

çabaları başarıyle

kanaatini lütfedip ilk

şekilde devanın1

güvenliğiaizle

nürrıkün

toplantılarınıian kısaca

yapnaları dolayısıyle vakıf

Ekononi- Hukuk Kongresi keza çok

Sosyal

bölge

olduğu

kendilerine

bu kongrelerin daha verinli

istennesi

arkadaşlar,

Dönen içinde Birlif,inizce
bahsedilniştir

tenel hak ve hürriyetlerinin

1912

Sayılı

Yasa ile

meslektaşlcı.rınıza yansıtılarkadaşlarırıız

bundan haber-

dardır.

İngiliz

üslerindeki secaat,

Kıbrıs kıta sahanlıf,ı,

deniz huku-

ku, Ege sorunu; unutuldu§'i;unu zannetmiyorum, T:rakyn'daki Türklerin
feci

akıbetleri,

la arz etnek

konulnrında Birliğüıiz

çalu;ır:ıalar yapmıştır,

şükran-

isterir:ı.

Avukatlara·vnki
larında fergatlı

saldırılar,

avukatlarJ..n hak ve ödevleri konu-

çalışma ö.rneği vermişlerdir.

Yönetim Kurulu

t.oplantısında

ki, bugün yeni

yaptığınız

yeni bir

kanunu

kuruluş

değiştirTie

Kıbrıs'

olan

da

yapılan

Kıbr:ı_s

çabasındayız

Barosunun
ve bu gerek-

lidir. Çünkü, Barolar Birliğiniri elinde olnası lnzın gelen birçok
haklar maalesef hukukçular
verilneuiştir.

tarafından yapJ.ldığı

Örneğin,.Anayasa Malıkonesine

.halde bu kanun, eline

dava açna yetkisi, Ben

ilave edeceğin, Yüksek Hakinler h.urulunda, Yüksek Savcılar Kurulunda,
tayin ve terfi

konıiısyonlarında

bir Barolar

Birliği

nüşahidinin

bulun-

.............______________________

'i
ı

- 170 r:ıayışı; ana bunlar zarcıanı gerel~tiren hususlar arkadaşlar. İnsanlar

hatalardan salin olamaz.
yaşlılık

hatalarla, orta

doludur derler. Biz henüz
kimseler

Yaşlı

sonra

şurada

da

arkadaşları

bulunnn

avukat

pişmanlık duynarınk
rıeslektaşlarırnzın

çözünlenniş

henüz

pişmmlıklarla

sayılı Yasanın

bizleri

günlük kazanç beynnkapsamına

Birliği

ın yapılncak

düzeltilebilir. Bu konuda

sözleşr.ıeyle

istirham

Değerli

Kurumuyle

hatırlatr~a

nada ve knbul etnede Barolar
bir

sonradan

Sı:i;gortalar

ki, bu Kurunun nahiyetini ve görevini kendilerine

ve anlat-

başarı gösterniştir.

büyük

Bunlar-

çalışr:ıalarının

edeceğim.

arkadaşlarım;

Birliğinizin devamlı öncülüğünü yaptığı

bizlerin ve
üstünlüğü kavramını

daha

olan

sosyal güvenlikle ilgili sorun-

gibi hususlar·öyle zannederin ki; Sosyal

devamını

yaşta

orta

için.

def;ildir. Prime esas olan

larındnki yanılncılar,228

alışı

yaşlılık

mücadelelerle,

Gençlik

zümresine dahil ederek denek istiyorum ki, mücadeleyi

bırakrıayacağız

ları

Mesleğiniz r:ıücadel-e rıesleğidir.

belirtrıek

biraz daha

için sizlere

için, önemini biraz

sonutlaştırnak

karanlık

hukukun

bir tablo

çizeceğim

için üzgü-

nün.
1976
yüzyılın

yılına girdiğiniz,

dördüncü

çeyreğine

bunubaşka

girdiğiniz

şu

türlü ifade edeyin; 20 nci
günlerde nanzara hiç de

iç açıcı değil. Pahalılık, işsizlik, enflasyon, sosyo politik durını,
çok büyük

hızla

gibi geliyor.

büyüyen ekononik, teknolojik

Gelişrıenin

gerektirdi[;i

tas:1rruf ve sernaye birikini,

gelişnenin

kaynakların

hanrcıadde,

bir sonucu

erinesi, büyük

kaynak, pazar bulsa

girişiı;ıleri,

kalkınnn ve, sanayileşme; dünyaya huzur değil; adet~ dünyayı topyekun
bir

savaşın

Açlık

eşiğine

getirniş

bulunrırı.ktadır.

ve sefalet, fiziksel ve psikolojik

bunalın;

beklenen

bu felaketi korkarın ki, çocuklarımızın görebileceği kadar yakın bir
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z2nnnn ve uesnfeye

getiruiştir

Evet, 20 nci

arkadaşlar.

son

asrın

çeyre{'i;ini yaşıyoruz; arın halen özgürlük, bnf'tırasızlık, hürriyet nücndoleleri veren uilmslnr,
ulusların savaşı,

l:::ırı,

sıyrıları.ayan

mücadelesi devan ediyor. Patlamalar, nezhep kavga-

gittikçe artan
Bu

sönürgecilikten

kolenizrı.,

huzursuzluğun

üzüntüsünü bizlere her an

kendilerine süper devlet denen denokrasinin

cırada

yaşatıyor.
beşiği

dmagcısını layık görenler, politik sönürüsünü artırna, hiç olr:mzsa

devan ettirne çabasındala,r. Bilhassa bu süperlerin tahrik, sJlah
satış

rekabetleri; bölgesel

savaşları

da paralelinde götürnekte ve

artırnaktadır.

1

halde, hukuka , adalete

Şu

halen

Çıkara dayannaktadır
İçteki

ler. Ben

Haşhaş,
varındaki

gereken

uünasebetler

dış

bumılının kaynağını teşkil

değerli konuşnacı arkadaşların

duruna çok

şöyle

ve

dayrmnnsı

izninizle @Jir

uçtu gibi

kuş

etnektedir.
tenas etti-

'1

!li
1.!

i

'r

geçiştireceğiı;ı.

silnh anbargosu, Kıbrıs, kıtaı. sahanlığı, Lice ve ci-

deprenler, Viyana ve Paris Büyükelçmlerinizin hunharca

öldürülüşü,

yangınlar,

sert bi,r ortanda girilen seçin ve bunun

neticesi bunnlmn, Büyük Millet Meclisinin, ynsana organının hala
görevini yapacak bir duruna (Ki, 60 günü geçti zannediyorwaJ geleneniş

olnası

ve çok buyük üzüntüyle ifade

hul cinayetlerin
ve

artışı,

c~:m

ettiğiniz

terıinatının,

güven:liE;inin, nenur

öğrenin özgürlüğünün kalnadığı

veya

gibi fnili n:ffiç-

kısıtlnmı.ak istediği

öğretiıa

yolundn-

ki şikÔ.yetlerin ayuka çıkışı.
'

/

Değerli

arkadaşların;

bu

kaygılar yalnız

bizin de

değil

zanne-

diyorun, nalun tekrar ettiğin için özür dilerin; üniversitelernrRsı
kurul 29.12.1975 tarihli
rihli yeni

yıl

bildirisinde,Cunhurbaşkanınız

nesnjında aynı kaygıya

Unutların,

güvenin yitirilnesi;

ifade

30.12.1975 tn-

etnişlerdir.

karşılıklı

r:ı.ünnsebetlerin

..........._________________________
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değil,

çıkara

dnyanrw.sı

•••

(Kayseri Delegesi Öner Gözübüyük
sonucu

hastn:tıeye kaldırıldı)

geçirdiği

bir kalp krizi

-173 BAŞKAN- Sayın

bir kalp

krızi

mübayenet

Delegeler; Kayseri Delegesi

geçirmişlerdir.

vardır,

sağlık

sayın

Getirilen iki daktorun

Ömer Gözübüyük

teşhisi

durumu henüz kesin olarak belli

arasında

değildir.

Şimdi

hastaneye naklettiler.
Bu durumda

toplantıya

sek Heyetinizin de böyle
tıyı

devam

düşünd~ğünü

edemeyeceğimiz kanaatındayım.

Yük-

zannediyorum. Bu itibarla, toplan-

burada kesmemize müsaadenizi istirham ediyorum. Gündem henüz yüklü

bulunduğundan yarın erken bir saatte; mesela saat 9'da teşkifinizi rica

ediyorum.
Bu itibarla, muhterem
din

kesilmediği

Yarın

üstadımıza

şifa

temenni ediyoruz; son ümi-

yolunda tabip sözüne dayanarak.

saat 9'da toplanmak kaydiyle •.•

TURHAN ÖZGÜNER (Mersin)-

Sayın Başkan,

gündemin seçimler

dışın

daki bütün madde'lerinin görüşüldüğünün kabul edilmesi yolunda bir karar
alınmasını

teklif ediyorum.

BAŞKAN- Yarın

saat 9'da oturumu açarken onu karara

müsaade ederseniz.
Yarın

saat 9'da toplanmak üzere

oturumukapatıyorum.

KAPAL~MA SJ\..ATİ:

16.10

bağlayalım
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ÜÇÜNCÜ

BİPı.LE.ŞİM

BİRİNCİ

Saati: 09.00

Açılma

Muhterem

BAŞKAN-

arkadaşlarım,

Dünkü müzakereler

sırasında

toplantıyı

le.ri kalp krizinden sonra maalesef

açıyorum.

saat 15.30'da huzurunuzda

meslektaşımız

olan Kayserm Delegesi aziz

Hastanesinde vefat

OTURUM

konuşmakta

Ömer Gözübüyük, burada geçirdikAnkara

kaldırıldıkları

Tıp

Fakültesi

Kendisini, hukukun, adalet, ulusun ve

etmişlerdir.

yurdun selameti uğrunda Türk avukatlarının verdiği fikir savaşında mesleğin şehidi

,l!l

olarak ilan ediyorum. Tanrıdan rahmet dilerim. Bu münasemet-

le de hukuka, adalete, yurdun ve ulusun refah ve saadetine uzanan kirli
elleri bir kere daha lanetliyorum.
Şimdi,

muhterem

huzurunda sizleri

saygı duruşuna

(Saygı duruşunda
BAŞKAN-

davet ediyorum.

bulunuldu)

Sağolun.

Arkadaşlarım,

ta

aziz ruhunu taziz için, manevi

meslektaşımızın

olduğu konuşmayı,

istiyorum. Metni,
paragrafı kıymetli

kıymetli

merhum

ona'saygının

konuşmayı

noktaya kadar

arkadaşlarım

okuyacağım,

konuşmasının

BA~}KAN-

Muhterem

son

paragrafı

arkadaşlarıma

sonra, son

kendi sesinden verecekler.

( Kayseri Delegesi merhum Ömer Gözübüyük'ün
ve

huzurunuzda yapmak-

ifadesi olarak bendeniz burada okumak

kaldığı

teknisyen

meslektaşımızın

konuşma

metni okundu

teypten aynen nakledildi)
bilgi vermek için arzediyorum.

Merhumun ailesine dün Kayseri'ye telefon edilmek suretiyle haber
verildi. Kendileri maalesef gelemeyecekler.
Eşi

de zannediyorum kalpten

Öğrendiğimize

göre,

sayın

rahatsızmış.

~--------------------------

- 175 Burada Ankara'da bir
bir

yeğeni;

bir

saygı

istiyoruz. O itibarla cenaze

humun huzurunda bir
bu herhalde

işlerini yapıyorlar.

öğleye

Arzu

buraya

etmişler,

arabasında dışarıda mer~

Bilg:i;nize sunuyorum;

saygı duruşunda bulunulacaktır.

yakın

bir saatte olur.

zaman itibariyle çok

Şimdi,

Kendileri haber-

için cenaze gelecektir. Merhumun cenazesinin fazla

duruşu

sarsılmamasını

için

olduğunu öğrendik.

Avukat Zeki Gözübüyük,

dar edildi,; hastanede defin

ve Ankara Barosu üyesi bulunan

kardeşi

sıkışmış

olan gündemimizi yürütmek

çalışmalara başlıyoruz.

1LH.AM1 GÜVEiii (Ankara)- Bir önergemiz
BAŞKAN-

Bir dakika

buradan

~Jn

sayın İlhami

ayrılırken bazı

söylemişlerdi.

temediklerini

Eğer

vardı sayın Başkan.

Güven.

arkadaşlarımız,

artık konuşmak

düşünen arkadaşlar

bu yolda

listeyi düzenlemek, belirlemek için kendileri lütfen

işaret

is-

varsa,

buyursun-

lar. Burada bir önerge de var galiba.
Şimdi,

rem

listede

arkadaşlarımız

adı

arasında

olan,

konuşmak

1

TURHAN ÖZGÜNER (Mersin)min oya

1

konmasını

rica

Düne kadar ve

almış

sözden vazgeçen varsa, ben

listeyi düzelteyim, kalan duruma göre

r

için söz

konuşmacıları

Sayın Başkan,

bulunan muhteedeyim,

işaret

çağırayım.

sözlü olarak bir öneri-

edeceğim.
şimdi

de söz

almış

olanlar varsa, bu vahim olay-

1

i

dan sonra ve onun ruhuna
olduğu

kabul edilerek ge,çil.ınesi

yapılmış

kongrenin

konuşmalara

kapatılması

BAŞKAN-

risi

ve özellikle kongrenin görevini

göz önünde tutularak, gündemin seçim

görüşülmüş

dar

saygı

açık.

ve

sayın Başkanın,

özet olarak cevap vermesi ve

önerimin oya

konulmasını

işaret

buyursunlar? ..

konuşmak

bütün maddelerinin
sadece düne ka~eçime

gidilerek

rica ediyorum.

Efendim, öneriyi hepimiz dinledik.

Bunun lehinde ve aleyhinde

varsa lütfen

dışındaki

yapmış

Arkadaşımızın

isteyen

öne-

arkadaşlarımız
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Buyurun.

BAi~KAN-

HAMDİ

AHMET
ler var

kı;

SAYAR (!stanbul)-

mesela gelecek

sı hakkındaki çalışmalar,

sı imkansız.
Avukatlık

toplantı

gütıdemimizde

saptanması,

gününün

bu konular

görüşülmeden

öyle madde-

avukatlık

yasa-

bu Önerinin oylanma-

Yani bizim Barolar Birliğinin çalışmalarını tanzim eden

Kanunu hükümlerinin ikmalini tazammun eden mahiyette

için bendeniz önergenin aleyhinde
sebeple

Efendim~

konuşuyorum~

yoksa

konuşmak

zorunda

kaldım.

arkadaşıma katılıyorum.

lvianevi

olduğu

Sadece bu
şartlar

o is-

tikamettedir.
Lehinde

BAŞKAN-

isteyen var

konuşmak

mı?

..

HASAN BASR.İ GÜDER (İzmir)- Önergenin aleyhinde değil~ ama bazı
bakımlardan

paralelinde bir önerimiz

lütfen onun da

var~

okunmasını

rica ediyorum.
BAÇY...AN- Hayhay.
İLHAM!

GÜVEN (Ankara)- Bendenizin de merhum

hakkında

bir önerim

vardı.

BAÇKA.N- Efendim, öneriler
muttali

değilim.

Sayın

şimdi

r,J[üsaade ederseniz

llhami Güven ve

sayın

geldiler, bu itibarla bunlara

bunları

Suat

bir tetkik edeyim.

Yılmaz Yalım'ın

bir önerileri

var, onu okuyorum.
Türkiye Barolar
9.1.1976 tarihli

9 ncu Genel Kurul

Lirliği

toplantıda

sayın başkanlığına

raporlar üzerinde

konuşma

yaparken

vefat eden Kayseri Delegesi aziz ve değerli meslektaşımız s~yın Ömer
;Gözübü,yük 'ün görevi başında şehit düştüğü göz önünde tutularak, aziz
hatırasını
1

1

1-

taziz için:
Konuşmasının

2- Her
Gözübüyük

yıl

bültende

yayınlanmasına,

9 Ocak tarihlerinde aziz ve

için bütün Türkiye

Barolarında

değerli üstadımız

Ömer

anma törenleri düzenlenme-

!!!il

- 177 sine karar verilmesini

İlhami

Güven

Suat

Ankara
BAŞKAN- İlhami

musunuz

arz ve teklif ediyoruz.

saygılarımızla

Yılmaz

Yalım

Kocaeli
konuşmak

bey veya Suat bey, bu konuda

istiyor

ayrıca?oo

İLHAMİ

GÜVEN (Ankara)-

BAŞKAN-

Hayır.

Lehinde, aleyhinde

isteyen var

konuşmak

Yok.

mı?

önergeyi oyunuza sunuyorum. Bu yolda bir karar ittihaz

buyuru~

yorsunuz; böylece görev veriyorsunuz Yönetim Kuruluna. Yönetim Kurulu
gereğini yapacaktır.

Kabul edenler ... Etmeyenleri müsaade ederseniz oy-

lamıyorum.

BİR

DELEGE-

BAŞKAN-

Şimdi

bantı

da lütfen ailesine gönderelim.

Hayhay efendim.

arkadaşlar,

feragat

hakkında

Sayın Başkan,

kaldığımız

demin

etmişlerdi.

Lütfen

işaret

noktada

bazı

arkadaşlar

söz

buyursunlar tekrar, ben lis-

teyi tanzim edeyim.
(Konuşma hakkından
BAŞKAN-

dün iki defa

Bu vazgeçmeden sonra 7

arzettiğim

tatistik olsun diye
vasatisi 30 dakika
günün çok büyük bir

gibi, burada

konuşma

kısmını

meslekto.şım konuşacak.

konuşmalar yapılırken

sürelerini tespit ettik.

arkadaşlar;

ulaşamayız kanısındayım.
arkadaşlardan

feragat edenler isimlerini bildirdiler)

dünkü

alır

konuşmaların.

ve gündemin

Vazgeçemediğiınizi

istirham ediyorum, bu

diğer

vardı"

biz bir is-

Konuşma

süreleri

Bu itibarla, 7.30 bumaddelerine yine de

hepimiz söyledik. Bu itibarla

zorluğu,

bugünkü otururnun

nazarı itibare alsınlar, öylece t.eşrif etsinler.

si

Fakat,

özelliğini

("Turhan beyin önerg~-

sesleri)

TURHAN ÖZGÜNER (Mersin)-

Ei'endim~

benim önergemle

Harndi Sayar beyefendinin önergesi birbirine.

pakın.

Sayın

sayın

Ahmet

Ahmet Harndi

------------

- - - - - -------

- 178 Sayar benim önergeme

açıklık

maddeler

ölçüde" diyorum.

olabileceği

BA0KAN- O halde
maddeler

getiriyor. "Vazgeçilmesi

şöyle

olmayan

mür:ıkün

diyebiliriz. Vazgeçilmesi mümkün olmayan

dışında.,.

İLflliN (İzmir)-

CENGiZ

yazılı

Bizim

bir önergemiz var, o okunur-

sa zannediyorum sorun çözülecek.
BAŞKAL- Cengğ;z İlhan

beyin önergesini okuyorum.

Sayın başkanlığına

Divan

Gündemin 13, 14 ve 15 nci maddelerinde yeralan bu üç gündem maddesiyle ilgili olarak:
1-

Avukatlık yasasında yapılması

değişiklikler

gerekli

üzerinde

müzakere ve karara varmak,
2- Adli hizmetlerin daha iyi bir şekilde görülmesi hususunda
• 1

1\

Genel Görüşme açılması hakkındaki İtmir Barosu teklifini görüşme,

3- Türkiye Barolar
işten

olarak
de

halini kapsayacak

ayrılma

değişiklik

Birliği

üzerinde bir karara

toplanmasını

ve

şekilde

varJ.lması

toplantının

İzmir'de yapılnasını

ölüm

yardımını yaşlılık
değiştirilmesinin

30 Nisan, 1,2

Mayıs

olağanüstü

1976 tarihlerin-

arz ve teklif ederiz.

Cengiz İlhan'

Hasan Basri Güder

Enver Arslanalp

İzmir

İzmir-·

İzmir

görüşebiliriz,

HURŞİT
bunları
olalım.

olduğu

maddelerinde

gündemde bir takdim tehire muhterem heyetiniz karar ver-

mezse bendeniz gündemi

miş

müzakeresi ve

için Genel Kurulun

BAÇlKAN- Bu önergeyi, gündemin ancak ilgili

lım,

nedeniyle

KANGAL

karara

sırasiyle

takdime mecburum.

(Balıkesir)- Sayın Başkan,

bağlayalım

bu önergeyi oya kaya-

ve bu suretle gündemin yükünü hafiflet-

Bendeniz bunu arz ve teklif ediyorum.

BA,ç;KAN-

Hurşit

bey, siz söze

başlanadan

evvel arzettim. Günde-

1!!
:ı
ı :~
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tatbike mecburum. Bunu müsaade

sırasiyle

buyurursanız

sırasında

konuşalım.

esasen zaman alacak olan m.eseleler, buradaki

Şimdi,

dır.

Konuşmalar

meslektaşıının

süratle bitirilirse gündemin her maddesi, demin muhterei

önerisi

vardı"

sesleri)

Turhan Özgüner'in önerileri var.

CENGIZ !LiffiN (!zmir)maddelerinin öne

al:Lnıp şimdi

gündemin 13, 14 ve 15 nci

Sayın Başkan,

müzakere edilmesini teklif ediyorum,
hakkında

AHMET IffiMD! SAYAR (!stanbul)- Usul
BAŞKAN-

söz istiyorum.

Buyurun.
sırası

AHMET IffiMD!SAYAR (!stanbul)- Sö:a
disenin de coreyan

ettiği

dilerin. Söz

sırası

ama

olan

alınacak

zannediyorum.

ışı~ı altında çözüınlenebilir

("Turhan beyin önerisi
Sayın

konuşmalar-

bende

kararın

bir anda

konuşmak

olmasına rağmen,

usul

bende o;Lan elim bir ha-

zorunda

kaldığım

huzurunuzda

bakımından hatalı

için özür

konuşmayacağım;

olınamas~

için

şunu

ar-

zediyorur:ı:

Yeterlik önergesi kabul edilse de, söz
sı

mahfuzdur. Bu itibarla kötü emsallerin

teşekkülünü

le yine elim bir hadisenin ortaya gelnesinden
zaman tasarrufu çerçevesinde hareketine
benin bu

ikazımı hoş

almış

olanların konuşma

önlemek için böy-

doğan haklı üzün~üler

inandığım

Heyeti Umumiyenin

görmesini dileyerek tekrar ediyorum, bu

bir nnerg;e kabul edilse de, söz

almıŞ

olanlarJ..n

ve

şekilde

konuşmaları devatı

ede-

cektir.
Bu itibarla, Başkanlık Divanının ortaya attığı noktayı nazarı
benimseyerek,

i

r

çerçe~e

konuşnacıların konuşmalarını

içinde tahdit etmeleri

şeklinde

ha yerinde olur. Hürmetlerimle.
BAŞKAN-

Teşekkür

ya

yapmamaları

veya çok az

anlamak daha isabetli olur, da-

(Alkışlar)

ederiı:ı.

1

,]

Şiı:ıdi arkadaşlar,

müsaade

buyurursanız

bendeniz arzedeyim. Ben

.;

--..,.....-~-~~-~!~-:~·.·ı
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Ahmet Harndi beymn

sayın

daha

düşüncesine

o

doğrusu kuralların

ginize

sunarım.

Bizim

düşüncenin

Avukatlık

uygun

kurallarımızın
dişında

Kanunu

bulunmadığını,

olduğunu arzedeceğim,

yönetmeliğimiz,

bil-

madde 59, oku-

yorum, bilginize sunuyorum:,
"Görüşme

sonucu oylama

Madde 59.- Bir gündem maddesinin
rin
le

olur."

O halde, usuli bir hatabahis konusu
si her zaman
\

madde,si

söz isteyenle-

bitmesiyle veya yeterlikönergesinin kabul edilmesiy-

konuşmalarının
tamamlanmış

götüşülmesi,

Bunu

verilebil~r.

tamamlanmış

olur

ORIIAN APAYDIN

değildir.

kabul

oylarım,

edildiği

Yeterlik önerge-:
takdirde gündem

arkadaşlar.

(İstanbul)-

Usul

hakkında

söz istiyorum.

BA;,JKAN- Buyurun.
ORF.ıAN APAYDİN (1 8 tanbul
larımız.sırasında

sini ifa ederken

çok
şehit

değerli

)- Çok değerli arkadaşlarım, dün çalışma
meslektaşımız,

bir

olmuştur.

Bununteessürü içindeyiz. Fakat bu tees-

sür bizi vazifemizi yerine getirmekten
lediğimiz,

teypten

dinlediğimiz

Ömer Gözübüyük vazife-

alıkoymamalı,

aksine burada din-

sesini; hani duygusal

gusal addetmeyin, dikkate alarak, merhum

arkadaşımızın

duy-

konuşmuyorum,

önerilerini de

dikkate alarak vazifemizi d,aha iyi ve daha hassasiyetle yerine getirme;

miş,

tam manasiyle yerine getirmemiz

gerektiği

kanaatindeyim müsaade e-

derseniz.
Şimdi,

buraya

halde bir önerileri
fikirleri

vardır;

sa, biz bunu

çıkan arkadr;ı.şlar konuşmak

vardır,

arkadaşımızın
Şimdi,

fikirlerine

burada. N1erijum
saygı

oylaıiamaz

Eğer

vardır,

bir

bir fikirleri var-

ar~adaşımızın

ruhuna

saygı,

da bunu gerektirir.

gündem maddelerinin

yolundaki teklif

çıkıyorlar.

Her

konuşmuyorlar.

anlatmak istedikleri bir husus

bunu anlatmak için

dinleyeceğiz

için

görüşülmeyerek

bir kere.

seçimlere geçilmesi

Bunun·oylanması

mümkün

değildir.

bu
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Avukatlık

Kanunu bize görev

Bu görevi sonuna kadar yerine

toplandık.

da ölebilirim
gel

Bu görevin

vermiştir.

şu

ifası

getireceğiz.

anda; fakat bu sizin görevinizi

için buraya

Ben de huzurunuz-

yerıne

getirmenize en-

etmez, devam edersiniz yine.

teşkil

Oylanamaz, çünkü kanuna

aykırıdır.

Burada söz alan

arkadaşlar

kifayeti müzakere takriri verilirse, yeterlik önergesi verilirse söz
alan

arkadaşların konuşma hakkı

hükmünü

yanlış

olamaz.

Birtakım

vardır,

onlara uymak biz.

gesi söz alan
alınır,

o

yorumluyorlar.

Kaldı

hukuk gelenekleri

tamamlanabilir. Buna

Sayın Başkanlık

yönetmelik

ki, yönetmelikler kanunlara
vardır,

birtakım

aykırı

hukuk prensipleri

hukukçular için zorunludur. YeterliE öner-

arkadaşların hakları

arkadaşlar

arkadaşlar~

mahfuzdur.

mahfuz olmak üzere

sözlerini bitirirler ve bu
aykırı

şekilde

olan önergeler kanuna

itibare

nazarı

gündem maddesi

aykırıdır

ve oylanamaz

Onu arzetmek istiyorum.

Çiunu da ilave edeyim; _şüpl§lesiz ki, İzmir -Delege si sayın Cengiz
İlhan arkadaşıının

şeklindedir.

değişiklik yaııılması

önerge ci,. gündem maddelerinde

Genel Kurul gündemine şü~hes~z ki, hakimdir. Bazı maddele-

ri çıkartabilir, bazi maddeleri de ilave edebilir. Avukatlık Kanununun
maddesini de
dirler. 0imdi

yanlış yorumlamayalım.
bazı

yorsunuz; yani bu
değildir.

Bu

kararlar
şekilde

bakımdan,

Genel Kurullar gündemlerine hakim-

alıyorsunuz.

Genel Kurul

Gündemde olmayan kararlar

çalışmalarını

önergeler: , Turhan Özgüner

si oylanamaz; kifayeti müzakere takriri söz alan
ları

sınırlamak

alı

mümkün

arkadaşımızın

arkadaşlarımızın

önergehak-

mahfuz olmak üzere mlcak kabul edilebilir. Bunu arze1iyorum.
Saygılarımla.
BAŞKAN- SayınApaydın

da önergenin aleyhinde

usul

konuşmuş

hakkında

söz

ama

aslın

oldular.

TURHA.N ÖZGÜNER (Mersin)- önergemi izah
BAQKAN- Buyurun •

istemişlerdi,

edeceğim.

...................._____________

-
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TURHAN ÖZGÜNER (Mersin)Evvelemirde

sayın Apaydın'ın dileğine katılıyoruz,

Merhumun ruhuna
merhum bu kongrenin
laşması

için

tılıyorum
laşması

sayın arkadaşlarım;

saygılıyız,

ancak

başarıya ulaşmasını

gündem

bırakınız

olan madde üzerindeki

şu görüşülmekte

Bundan sonra en az bu madde kadar çok

başarıya

u-

tatbik edilsin, mealinde; ka-

buna, Ben dE( o sebeple diyorum ki, bu kongrenin

için

ki:

da gördük ki,

konuşmasında

istiyor, O halde,

rahatlıkla

şöyle

başarıya

tartışma

değerli tartışmalara

u-

yeterlidir.
konu olacak

maddelerin görüşmesine mesa ve imkan verebilmek için lütfediniz burada
konuşmalar

yeterlidir diye

Anlaşamadığımız

gesi

bik olunur. Böyle bir
Sayın arkadaşım
Şimdi
şu

nokta

şu:

anda, kimler söz

verildiği

diyoruz.

sınırlayalım

uygulamayı

SayınApaydın

aldıysa,

ana kadar söz

onların dışındakiler

ben görmedim ve yerini de
teşekkür

benim yeterlikönergem çok

olanlar

istemiş

sayın Apaydın'ın dediğini

bu ana kadar söz

olmak yeterlidir ..• Yok böyle

ile bir önerge getiriyorum. Yoksa, söz isteme
bundan sonrakiler bunun

yeterlik önergesi
nin

anlamına

şüphesiz

ve ruhuna da

Arkadaşlarım,

uygulamada
aykırı

yeterliğine

sarih, Ben

kabul edecek olursak,

hakkı

dışında

olmadığı

kabul ediniz ki, 60-70

karar

ederim.

birşey.

şu

Ben mü-

olduğu iddiası

ana kadar

kalmalıdır

yapıl

biçiminde bir

gibi, yeterlik önergesi-

düşer.

yeterlik önergesi veriyoruz. Zaten
neyin

bulamadım.

açık,

zakerenin, gündemin bu maddesinin müzakeresinin yeterli

dıysa yapıldı,

için tat-

için yeterlikönergesi de-

dışındakiler

miyorum. Yani bir ölçüde
istemiş

anlaştık.

der ki, yeterlik öner-

gösterirler, beni ikna ederlerse

arkadaşlarım,

burada

Şimdi

kişi

söz

şuradakinin tamamı

vereceğiz sayın Apaydın?

istemiştir.

60-70

kişi

Biz
ise,

.• Bunu anlamak mümkün

değildir.

Arkadaşlarım,

yeterlik önergeleri siyasi örgütlerde olsun, der-

neklerde olsun, uygulamada daima

verildiği

anda,

eğer oylanır

kabul

...,,.

-----,-----

''(

-------

------~
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edilirse, o anda

gündemin maddesi,

artık

konuşmalar bakımından

yeterli-

dir, ondan sonra madde oylamaya geçilir.
Saygılar sunarım.

BAŞKAN- Şimdl, benim kanım şudu;r:; demin öner_i sahibinin· de açık
ladığı

gibi, kifayeti müzakerenin anlamı, artık biz tenevvür ettik,kove

tartışmalar

daha

konuşmuş,

nuşmalar

40

kişi

burada bitsindir ...
şu

anda kifayeti

Eğer başka

karar

hakkında

türlü

alınırsa,

vereceğiz,

ama

40 kişi daha konuşacak •.. Bunu böyle anlamaya imkan yoktur. '. Yönetmelik
de böyledir.
Bu itibarla, gerçi Divandaki
hudutsuz ve

sınırsız

olmasını

netmeliği

ve mUhterem

durumunda olan bir
hilafına

arkadaşlarımın

Başkan

ben öneriyi

arzu ettik.

olmasını

ve Yönetim Kurulu da böyle

arkadaşlar

olarak,

Şimdi

ve ben

konuşmaların

hep

Danıştığım sayın Başkan

istiyor, ama ben burada kanunu, yö- '
önerilerinin

gereğini

düşüncemin hilafına,

1

tatbik etmek ,l

kanaat ve arzumun

oylarınıza sunacağım arkadaşlar.

Öneriyi okutuyorum.
Say1n

Başkanlığa

Raporlar üzerindeki

görüşmelerin yeterliğini

öneriyorum.

Turhan Özgüner
Mersin
BAŞKANüz~rinde

Kendileri önergelerini

konuştuklarını

du. Lehinde

konuşmak

Önergeyi
SUAT

söylüyorlar, bir

isteyen yok ise, ben

oylarınıza

YILivıAZ

açıkladılar.

Sayın

bakıma konuşma

Orhan

AFaydın

aleyhinde de ol-

oylarınıza sunacağım.

sunuyorum. Kabul edenler ...

YALIM (Kocaeli)- Bugüne mahsus olsun, emsal

teşkil

etmesin.
BAŞKAN-

Bugünün

özelliği

bahis konusudur. Töre ve anane haline

gelmemesini ben de candan dilerim.
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Kabul etmeyenler •.. 30 oya

50 oyla yeterlik önergesi kabul

karşı

edilmiştir.

CENGİZ İLHAN

(İzmir)-

Bir sözlü önergem var.

Buyurun.

BAŞKAN-

CENGİZ İLHAN (İzmir)-

kabul

etmiştir.

vermediği görüşündedir.

önceden söz

yeterlik önergesini

Ancak, yeterlik önergesinin yorumunda

yeterlik önergesinin önceden söz

kanlık Divanı

imkan

Muhterem Genel Kurul

söz

alanların

başka görüş

Bir

haklarının

BAŞKAN- Sayın İlhan,

mahfuz

o konu karara

şüphe vardır.

Baş

alanların konuşmalarına

ise, yeterlik önergekinin

bulunması

şeklindedir.

bağlandı.

CENGİZ İLHAN (Devamla)-Yeterlik önergesi karara bağlandl., bu ko-

nuda bir karar

alınmadı.

BA;,)KAN- Meseleyi

bağlandı"

(!'Karara

tartışmaya

yol

sesleri)

1

'

açmayalım sayın

Cengiz

İlhan,

ka-

rara bağlandı. İstirham ediyorum.
CENGİZ İLHAN (Devaıniiı.a)-

Müsaade edin

arzedeyiırı •..

BAÇKAN- Müsaade edemeyiz. Çünkü, Genel Kurulun
olarak

saygı

CENGİZ İLHAN
BAŞKAN- Şimdi
landırmak

ge

biz Divan

göstermek mecburiyetindeyiz. Bu itibarla, benim size olan

bir müsaadeye olanak vermiyor. Ben karara

saygım,

kararına

için söz

(Devamla)-

Buyurun

sayın Başkan.

YÖNETİM

KURULU

ben davet ediyorum

BAŞKANI

göstereceğim.

Saygılar sunarıırı.

bu durumda, Yönetim Kurulu

alınacaksa

saygı

FARUK EREM-

cevap-

adına konuşırıaları
sayın Başkanı.

Sayın Başkanım,

değerli

dele-

arkadaşlarım;

Bundan evvelki Genef.Kurula katılan arkadaşlarımca da izlenmiş
olduğu
geniş

gibi, yönetim kurulu
ve

etraflı

olmuştur.

ölümü bana bu psikolojik
halinde olursa, beni

adına vereceğim,

Aziz dostum ve

imkanı

değerli

meslektaşımızın

vermemektedir. Lütfen

bağışlayınız.

çok

yapacağım açıklamalar

ani

açıklamalarım

özet
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itibaren bütün

Baştan

konuşmünrda konuşan neslektaşlarımız

arkndaşlarını kırı::wnal<:: açısından

adeta bendenizi ve Yönetin Kurulu
büyük bir nezaket ve çaba içinde

olnuşlardır.

Minnet ve

şükrcmlnrırıızı

arz ederiz.
AçıklD.I1alarında başta konuşan arkadaşlara vereceğim

lar daha

fakat gittikçe

geniş;

Çünkü, tekerrür eden

azalacaktır,

konuları dağıtmamak

bu bir tefrik

açıklana

değildi~~

için böyle bir zarureti

hissetmekteyiz.
Açıkla:r!laların sırasında

ve
nış

görüşülnüş hususları

da

konuları

tuğur.1 konuları

Yönetin Kurililunca karara

da

başta

kendi

konusundaki Birlik

buyurdular.
. istirhnn

Aynı

zikrederek sunnaya

çalışacağın.

Ali Dinç, sosyal adalet

kavranından,

adını

girişinlerinden,

bu konulnrda

Apaydın neslektnşın,

gitnediğine

yapılnası

Şahsın adına konuş

güzel sözlerle bahis

sürdürüleceğine

enin

olr:ıanızı

edeceğin.

Orhan
ileri

çabanın

bağlanna

henüz karara

Şahsın adına cevaplandıracağın.

İlk konuşan arkadaşınız
Kıbrıs

adına,

Yöneth1 Kurulu

bağlanı::nş

işaret

gerekirse

·sunulan raporun bir

buyurdular. Yasnl

onların yapılnası

sınırlar

hususunda

yakınmıdnn

içerisinde neler

teşvik

mdic.i beyan-

larda bulundular. Sonuçta GenelKurulun Yönetin Kuruluna kanun gereğince

tnlinat verilnesini istediler ve bu

yürütülmediğine

için bu yola
bıtları

işiiret

buyurdular.

gidilneniştir.

geleneğin şindiye

Sanıyorun

ki, ihtiyo.ç

kadar

duyulnadığı

Çünkü, bundan evvelki 8 Genel Kurul za-

ve 8 Yönetim Kurulu raporu incelenince görülecektir ki, Genel

Kurullarda izhar buyurulan bütün tenenniler hemen henen hepsi
lannış,

Bu itibnrla oradaki

dilekıerin

karar gibi telakki

edildiğini

le vaktinizi alnak

ister:ıiyorun.

açiklanak

kRrşı

bile Yönetim Ku3rulunca bir
olanağına

sahibin. Misalleriy-
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Benir.1
daş

şahsi

şikayetleri

üzerinde

kanaatine göre her iki usul knnunu tür1den

savunı:ıa nesleği

geçici tadillerle
iı:ıkan

kanunları

usul

.zaruretlerine

(Alkışlo.r)

görenenekteyiz.

zıt

engizisyon sistoni diye iki birbirine
usul

asır

bizin

mızda,

gelip

kesin surette

ulnşnasına

Eso.sen bizin 6eza Usulü Kanununuz biliyorsunuz

son

kaldırılıp çağ

uydurulnndıkça yapılacak

doruC;unn

nesleğinizin

toplanıyor.

i than sistenine
başka

bir engizisyon
kanundndan
.
·;

bir

bir ·po.rça

değil,

şey değildir.

sister:ıi,

ortnlancisıdır;

sistenin

son bölüne rastlaynn örneklerine

kanunları.nın

Kanunuımz

ithcı.m

ann

bakdiığı-

yunuşatılmış

seslıiıri,

("Bravo"

dlkışlar)

Bu itibarla, usul
olo.no.~ sağlnyacnk

bir biçinde

BalO:r' içindedir. Ann
biraz sonra

kanunlarınızın mesleğinizin gelişr:ıesine

bahsettit!;ir:ı

r:ıü hakkındaki uynrılo.rı

tc:maruyle
1936

Yönetirı

için

Kanunların Hazırlannası

zn.nan bu noktaya da

C@zo. Kanununun Devletin

rına

olnası

şahsiyetine

930 usulünü rokko

Kurulu ciddl.

Kanunu

çalış-

tasarısından

de~eceğir:ı,
knrşı

knrnası

i.şlen&.n

suçlar bölü-

kanunun·

sakuıco.lo.-

'lrz eda.rin.

knpıldığır:ıı

yılında yapılan

tadille o zano.n revaçta bulunan

sanki yeni bir doktrin gibi bilneden ve aynen alan kanun

faşizni

vazıının

:>

ölr:ıuştur,

vebali çök büyük
faşistlcştirne
rıldığı

ve

diye İtalya'da kurulan bir konisyonc-a bu hükümler çıkn

ntıldığı

devar:ı eı~r:ıiştir.
yapılan

Öyle<Sine ki, rokko kanunu bilahare gayri

halde

aynı

hükümler

Sadece o lmrüsyonun

büyük kusur

açıkça

belli

meBleketioi~d€ yürürlüğüne

znbıtlnrı

okuno.cak olursa, 1936'da

olacaktır.

!lhani Güven arkadaşınızın raporw;mz hakkındaki güzel sözlerine
tekrar tekrar
Borçlar,

teşekkür

Ticrı.ret,

Usul

ederiz. Biz, ana
kanunları

dahil

kanunlarımızın
olr:ırı.k

Medeni R:anun,

üzere ana

kanunlo.rın
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hepsinin yeni

;yapabilecek Türk hukukçusunun

yaçl<:lrıyle

yiz. Bu

vaktiade

kanunlnrın

Bu

mıyorun.

ömürlerini

artık

arın

olduğu

.kanaatinde-

asla

olr;ıasını

bu kanunlar kendi
kaldırılnak

kına'-

araştırrınnın

bu

alanadı;

dahi

kanunları

ne:ııleketlerinde

suretiyle yahut

çağdaşınŞtırnak ı:ıünkün

çok bekledik,

ya~ılnasını

acele bir

dışardan o.lınnış

yitirdi. .Ya

onu o haTe soktu ki,

yetişniş

sayesindedir ki, Türkiye'de yepyeni bir modern

kınunlar

kuşağı doğnuştur;

hukukçu

bunun

ve Türk toplununn özgü nitelikleriyle ve ihti-

baştan

dahi

yargıların

olabildi. Biz de içtihaden

ana bir korkunuz var, alel
etnek-

aratnasından endişe

teyiz.
knnunl2.rın

Bu itibnr1a, ,yüce Meclise ana
icap

ettiğine

dnir bir kanun

Birliğin

barolni ve

Değerli

nasraf

ann

şu

olabilir.

yapıinadığı
aranızda

iddia
Eğer

açık

sunulnuş

arkadaşların

ücret

ve orada

ücret konusundc:m

ancak bir lira olarak senbalik bir

Bu konunun tekrar ele
diğer

bulununktadır

şekilde göster~lmiştir.

bir

görevdeki

önerir:ıizde

gösterilniştir.

edeceğiz;

haklı

görevi pek

neslektnşirn.

söz ettiler, Bizin

tasarısı

şekilde yapılno.sı

ne

bir

alınna:ı:ıasını

nrkndnşınızın

alınundığı

ileri

varsa bir seçin bu nevzuu

sUrdü~ü

için hiznetin yeteri

kanaatindeyseniz, bu ücreti alabilecek
kolaylıkla

geliyorun. Acaba bugün Türkiye Bnrolar

istirhan
gibi

~adar

arkadaşlar

eğer.

halleder. Sebebine

Birliğinin

büro

işlemlerinden

bir tek arkrcdnşınızın şiknyeti var aı? HÔ.kinler,Adalet Bnknnlıf;ı
zarıanındn

tnşınıza

daha iyiydik dedikleri
Adalet

Bakanlığına

durur:ıdc:ı.yız dedirtr:ıedik.

tabi

olnuştur;

nna biz hiç bir neslek-

olduğunuz

zmıandan

()Alkışlnr)

O halde bizler görevinizi ücretsiz de
Tenkitler, görevde aksnnn oldu(':undnn
daşındnn

daha kötü bir

bir telgrnf veya nektup

değil;

nlno.dır.ı

y:::qJmı

dururmndayız.

çünkü ben hiç bir o.rka-

ki, oradn

dr.varı olduğu

i~in

- 188 gelerrıeyeceğin deniş olsun. Toplo.ntılcı.rınız
k::ı.dro

ile

( zo.bı tlnra bakınız) tan

olnuştur.

hükür:ılcıri

Kanununuzun yersiz

bir son to.hldkat

knrn.rıyle r:ıeslek

tcn nen etne ve benzeri konulG.rın kanun de[!;işiklif;inde ncı.zarr: nlına
crığı

açıkç11

nesleğini

bellidir. Meslekle ilgili olnaycn basit bir suçtnn
değildir.

icra odenonek nG.kul

bir suç

işlenir

sr.ıkıncr.ı

görülnezse, tedbir

de, o suç töhneti
olr.ırr.ık

Mesleğin icro.sından dolayı

r.ıltındn knlr.ının

s;lbette ki, bu konuya

Sayın r~erih

Sezen,

devarıında

görevde

bu nakul olabilir;

li olnayan bir neselede böyle bir tahdidin
To.scı.rıda

dolayı

m:ın görevlıiı

ilgi-

G.nlrun.sızlığı neydcı.ndn.

değinece~iz..

Seydişehir•

diğer

deki feei olaylardan ve

arkadaşların det üzüntülerinden ball!Jettiler. İtiraf edeyin ld, Genel

Kurul
olnyla

hazırl:tkları
yakın

ilgi

dolnyısıyle
lmranadık;

bir iki gün evvel cerey0.n eden bu

ana bugünkü

uyarılar ynrından

i tibaren

Yönetin Kuruluı"uzu göreve çağırnış durundadır. (Alkışlar)
Bu aradn

bazı arkadaşlarıe

bahsettiler., Sonlara

ve

sayın

doğru konuşan diğer

rrıporunda

siyaset

ycı.pnnnın

so.kıncr.ılı

olabileceğinden

Güven, poli t~ka yapr'laktan

bir

neslelüaşın

tnrifi için üç unsur

da,

Başkanlık

verildi~inden

bunun

pek kendilerine h0.s nezakc-jt deyinleri içeri-

sinde bahis buyurdular.
Arkndnşlccr;

1ki şeyi birbirinden nyırnnnız lnzın. Bugün ne yapr.ıcağız, ne
yapnr.ıo~z

ilerde daha docru olncnk?

Avukatlık

ana bir büyük kusurla beraber. Bizi 112
h::lino

getirniştir.

Bizin yeriniz

·Anayasada isniniz geçrüyor diye
kuruluşle,rı

ı:;ıci

Anayr~sada,

Bnrolc.rı

cı.ro.sındc. gördüğünü Avukatlık

Kanunu büyillc bir
nnddedo
yargıda.

ve Barolnr

2şnnadıJ

ı-coslek kuruluşlnr:
olnalıydı;

ana

Birliğini r:ıeslok

Kanununo. i thal eden

ve zihniyet büyük "·Jir tr.ırihi hatr.ı işleniştir. (Alkışlar)

hükürı
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Bu hüküm

biz

olnnsaydı,

verr:ıek durunund2ydılq

arıa

ynpılan

RnJ?orurıuzda

insaflı

istedik. Yoksn, gönlünüz elbette ki,

şekilde

verı'lek

biz bunun ölçüsünü

bugünün mücadelesinin fikirce bu yolda

teninata bizin de

cevmp

açıkça

ltanunurmz bize böyle bir boyunduruk

zrman acaba bu lmnunun hüknünü biz en
letebiliriz?

tcnkitlercdaha

ne kadar

geniş

istedik, y:mi

olabileceğine işaret

yargı

taktığı

organları

etmek

içerisindeki

ulaşnanızdır.

KonuşnalGr

sırasında nermrlnrın

sendika kurmak

h::ı.klarından

söz edildi. Bu konuyu henüz JfönetiLı Kurulunda konuşnadık, Şahsi
kanaatin odur lü,

bir yerde noksnn

özgürlüğün

tehlike bu noksam.. n öbürlerini yok etne gibi
olmasıdır.

O halde hak,

günün birinde geri

tn:manıyle

nlınnnsı

neveut

olmtcsı

h::üinde en büyük

ynyılr:ıa eğilini

olnadıkça

tehlikesinden uzak

öbür

lmlındığı

sağlar:ıış

hakların

iddi'l edile-

:cez. Bu nedenle şahsi. k::ı.naatin, r:ıer:ıurların sendika kurna hakkının dn
(Alkışlnr)

desteklennesidir.
Ileğerli

neslektaşın

üç

Konu, Yönetin Kurulunda henüz

141 ve 142 nci naddeden bahsettiler.
görüşülneniştir,

Arz

edeceğin

husus

şahsi kamcatindir. 141 ve 142 ve '163 n~ü naddelerin kaldırılr:ıasına

şehsen taraftarıTI, Gerekçer~ şudur: (Alkışlar)
Arko.daşlar;

Özgürlüğün teı:ıeli, kanunsuz suç olr::az kuralında toplam.r. Bugün

141,142, 163 ncü naddelere göre veril n no,hkuniyet knrarlarının adJ.

·geçen oaddelerin -lafzıyle hiç bir alakası yoktur. (Alk:ı.şlar)
Bunun

dJ.şında yerleşmiş bazı

ve cezalar .infaz

edilniştir.

ölçülere göro karn.rlar

verilniş

Türkiye'de kanunsuz suç olnazc.. en tipik

fiili nisal, bu nnddelerin uygulanwısıdır, Ben bu açıdan bu naddelerin

karşısındayın.
Sayın

(Alkışlar)

Burhan Karaçelik, b::lsln grubu

olnnnızın

dahc:. ziynde
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eylenci bir yöne
rınız

dönüşnosini

işaret

ettiler ve

diğer bazı

da bundan söz ettiler. Bu konuda Genel Kurul

bazıları

bizi fazlaca hareketli,

iki taraf do. bence

haklı.

ortak

Bc:·,rolo.rınızın

bazıları

nrkadaşla

arkndaşlnrınızdan

hareketsiz buldular. Her

Bir tek nazeretiniz belki var. Kanununuz bize

görüşünü yrmsı tna

görevini

verr.üş

tir. O halde,
kalnış

biz bellü de bir denge unsuru olnak gibi bir 'ti tizlik içinde
· olc:~biliriz; ana dikknt buyurulursa her Genel Kuruldan sonrrr
azalna

değil,

olrıuş tur.

art~

veriyor ve sizi

aşan

O halde

bir hrrrckcte niçin

bize güç

burndı;,ki kaynaşr.~o.
gitnediği':izi

de

hızda

zawanda

aynı

izah eclebiliyor.
Arlmdaşın

sosyal

güvenliğinizdeki

olarak gösternek lütfunda bulundulart
güvenliğinizin.

neslek
halde

esirgcneniştir.

sağolsunlar.

tar;ıEmlrmdığı

ana hiç olnnzsa

değiliz;

lütfunu

daho.

Tanrı

Burdaki

büyük

girişi~llerinizi

Meslek

başarı

açısmndan

müjdesini size verebilecek

bize

bnşarının

yoln kadar

yrlrı

bir

gelebilrıek

sırrı eğer başarı

olarak

kabul buyuruluyorsa şundan ileri gelebilir; biz sadece avukatlığın
sosytıl güvenliğini

to.hakkuk ettirnek gibi bir

Çünkü biliyoruz ki, Türk toplununun sosyal
sosynl

güvenliği

anlansızdır.

yepyeni bir hukuk

dalı

gelen bütün çabalara
konuları yalnız

Hukukun

mrısına,

başına

üstünlüğü

tarafından

nerıleketinizde

eteı.edik.

içinde

avukmtın

yerleş:ıesi

için elden

Nitekir.1, ikinci Hukuk Kongresinin
geniş

bir

Yönetin Kurulunuzda·devan etnektedir.
ko.vrmn üzerinde güzel sözler söyyendi. Henen
ke,vrs_nın

Türkiye' nizde

alnnsına Birliğinizin lc:ı.tkısı

olnak için lbir hususa

güvensizliği

sosyal güvenlik hukuku nre olsun, daha

is terin ki, bu

sonuç

hareket

Bu nedenle, sosyal güvenlik hukukunun

başvurulacnktır.

tartışnası

konu nu olsun

nçıklanak

olarak

açıdan

işaret

vo Yönetin Kurulu

büyük

edeyin; hukukun
tarafındo.n

beninsc:nıwsine,

olnuştur;

yo.yJ.l-

ana dürüst

üstünlüğü kavranı

şahsım

ilk defa Türlc toplurmna suihul-
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değildir.

yaprnştır.

fesör Bülent Esen
hnkkı

yo.kında

Bunun öncülügünü,

vefat

etniş

Bunu. arz edeyü1; çünkü

nehhın:ı

olan

yanlış

pro-

bir telif

gibi bir ithan vicdanınızı üznektedir. (Alkışlar)
Değerli neslektn.şın Hurşit

ol;~anizı,

fikir:ce

bnskı

kano.ntini

açıkladılar

istirhc::ı.n

edeceğiz.

baskı

grubu

grubu olnak gibi bir ölçüye daha uygun

ve bunun
devr:ın

buyurdul2r. Bu yolda

Ko..ngal, kendisi bizin

bazı başarılnr

edileceğinden

Bundan sonra

snğladığına

hiç bir

zannederiı:ı

olo.cağı

de. iqv.ret

kuşku duyulr:ıo.nasını,

ki, Türk hukukuna en yeni

konular yeni Barf)lnr Birliği tarafından getirilecektir.
Bu konudn

nrkndaşlo.r

fikir, eylen

farkı nevzuatınızda

öyle

hükünler vardır ki, uygulayıcıları, yöneticileri pek ciddi kuşkulara
ı

düşürı:ıektedir. ~zcünle,

Ceza Kc.nununuzun 236 ncı naddesinin yorununu

haraket ve hA.reketsizlik

açısından

arkadc.şın,

varılnak

isteniyorsa

yetineceğin.

tetlüklarinize arz etnekle
Değerli

bir sonuca

isıtli.:tıaf

r:.nhkenelerine

knr,şı

ola.bildiğir:ıiz

şeklinde

bir sonuca vardılar. İstinnf nnhkenelerinin kaldırılan tip

şeklinde

avdeti isteniyorsa,

f:ıknt.

Yönetin Kuruluna

r:.ınl

arz ediyorun. Ben bu avdete

çalışnale.rınız

edilrüş

olnadığı

karşıyın.

henen henen
için

y::ı.rı1anr:.nş;

kişisol düşüncer;;i

Çünkü, o tip bir istinaf Türkiye'

de bi tr:ıeyen

do.vo.lc::.rı

kaldıro.cak,

onlar yerine anco.k il nerkeklerinde nevcut isninaf nahke-

bir rüsli daho. uzc.tacak,

asıl

nahker:.ıelcri

ortc.dan

ne:lcrine intikal ettir.ilecektir. Çünkü, o sistende bidayet nahkenesinde
bir kinse

ı:mhkeneşe

dahi

gitı::ıek

lutfundcı bulunmı.znış.

Çünkü, bidnyette

bernett edarse nesele yok. MalıkGn olursa davD.ya istinafto. yeniden bnşlc:.nacaktır.

Bu i tibo.rla,

bidrıyet

r:w.hkeneleri fornnli te gibi karnr verip

atar ve dninn r~ahkun ederler bidayette hallolsun diye. Düşünün bütün
vilayetle:ı:ir:.ıizde bir çırpıdn kurulan•:ı.yan istimelf, 8 veya lO' u geçneyen

ufak ufak

p:ırçnl::mnış

terayiz nahkenelerine tevdii hnlinde

işler nasıl
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teğığniz

olur. Üstelik demokrasiyi elevan ettirnek içtenlikle is-

olduğuna

göre 1 is-tinaf

Fransız

kökenlidir,, k:rnliyet devrinden

-- . ..
..._

O

kalır.

r;ıeuleketlerde

kaldırılnmJası

.'.•-··'·""''

geleneksel

bağlılıktan

ileri

gelir. Vnktiyle krnl en büyük enlnk sahibiydi, Avukn derva, kral
avukatları vnrdı.

Sonra bu

ve eski

işler değişti

Fransız

parlanenlo.rı

hnline geldi; ana bütün kaygısı büyük enlak sahibi kralla vatandaş
arasındaki

istinafın

meseleleri çöznektir. Bu itibarla

kabulü nenle-

ketinizde denokrasi tarihinde bir leke gibi avdet edebilir; ana üst
dediğiniz

nahkene
isteğini

yükünü

kavram.

taşıyoruz.

azalticı

nahkenelerin

İşte

biz bu..nun üzerinde

Bu itibarla, istinaf tipi

üst nahkene

vaktiyle

şeklinde

durr;ıo.k kaygı

değil,

yepyeni

çalışmıya razıyız;

bir

kurulması Özyörü~,.ün

Adalet

ve

yargıtayın

ana üst

Bakanı olduğu

zn-

nan ortaya atılnıştı, 8 vilayette kurulacaktı ve 8 milyonu içap ettirecekti. Bugün kaça mü olur l:ıilinnez; ana yalnız: 8 vilnyette üst
rıo.hker_1enin
şey

nevcudiyeti

Türk~ye

'yi 8 bölgeye

ayırıJ.aktan bo.şka

tenin etnez. O halde het ilde noksan olan bir

ı:ıenleketinizde.

belki
yalnız

vardır;

Mer;ıleket

ana

bazı

çap;ı.ndn

belki hukuk

bölgelerde !ller

Valinin en büyük hnkini nutlak

vardır,

İdnresi

olduğu

şey vardır

bir
bugün

büyük nerkezlerde

Kanunu

bir döneLJ.

dolayısıyle
yaşıyoruz.

Vilayetler her açıdan tamanlanoıştır, Hafıasından tutun, karayolu vs,
iı.dalet açısından tananlannanıştır"

tirneye götürecek öner1lerin

yanındayız.

Bu nedenle, bölge idare

ve üst rmhkenelere rmtlakq taraftar

Tiehkerı.elerine

bölük pörçük

O ho.lde illerinizi adli bütünleş

zaııanla değil,

türıden

ve bir

olr.anız;

ann bunu

~nda yaprıak şartıyle

•.

1~ksi

takdirde bugünü bize aro.tnbilirler.
Bildiri, ölü:n
layayın,

yardıcı

bildisisi konllsuno. gelince; henen

bunda hiç bir necburiyet yoktur. Beyanda

·lar için neler

yapılacağı

zaten bültende

o.çık-

bulunncıyan arlmdaş-

yayınlannış

olan esaslo.rda

----~

------- -----
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ÖlüE

yardınının genişletilnesi ayrı

için belki de sonraya
o.üsnn,de ederseniz

da

izc,hta

şinelilik

Sabahattin Bilge
olmıyan

şu beyanıno.

iştiro.k

bu nokta üzerinde

bulunduğundan

bulunnnyeşın.

arkadaşının

iyi niyetli

ecliyorun; ana

da benin gibi

arkadaşının

ihtincli

kalnası

olduğu

bir günden konusu

düşüneceğine

nBarolar ve Birlik asla bu birlikleri

olduğundan

yapacağın

eninin.

parçalo.yıcı

asla

açıklanad::m

Arkadaşın

kuşkun

sonra

diyor ki,

konular üzerinde

durmmalı.ır Örnek olnrnk Devlet Güvenlik Mı.ahkenelerini g~sterdiler •
.Arl<;:adaşlar;

Bugün bir
mevcut

vnkıa karşısındnyız.

DGvlet Güvenlik

Mrıhkenelerinin

savunanlar da var, bunu çok yahin bir

oleasını

kuruluş

olarak

telo.kkl. buyuranlar da var. Yani, bugün Birlik , Baroların ve Barolo.r
Birliğinin cı.yrılnalnrı

bu

konudrı

Devlet Güvenlik rvlahkenelerinG
ünidindeyiz. ( nBrc:ı_vo" sesleri,
Gereken
rinde

şudur

tartışıyoruz,

önlEme

karşı

olannğı kc:.lnanıştır;

çıkr_:o.kla,

bu

birliği

ana biz

sağlayacağır:uz

nlkışlar)

arkndaşlar;
ayrılıyoruz.

Devlet Güvenlik Mahkeneleri üzeDevlet Güvenlik Mnhkeneleri knlko.rsa

bir boşluk nu ı::ıeydana gelecek? Unuı:ıl. nahkenelere gideceğiz, Unm:ı:l:
nahkeneleri tenkit edebiliriz; ana

bunların

bizi

ayırdığını

iddia

1

otneye inkan v2.r nı 1 Binnenaleyh, Türkiye Bnrolar Birliği Yönetin
Kurulu kesin surette Güvenlik Mahkeo.elerinin
sesleri, sürekli
Sayın

rek çok
işc,ret

tatlı

nlkışlar)

Sabih

Atlı

sözler

her

zm~1nnki

sağln.dılnr,

etnek lütfundn. bulundular.

yürtirlüğe

leğinizo

kcı_rşısındndır.(ırBravö"

daha kuvvetle

gibi biraz da bizlere il tiı:ıns ode-

Tenkitleri

arnsındn

bir

Eşitlik kurrlllarının

konulnasını

ist<:;diler.

Diğer

kusuruı::ıuzrı

iç bünyede

nla.nlcı.rdan

nes-

intikal eden ::ırknd-:ı.slnrı:nzın ünvanlr:trını kullnnı~wlrTı hu-

do.
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bize

şu

Yönetin Kulunca dn incelennektedir. Avukatlık Kanunu

cübbeyi giydirnekle, elbette bir

eşit

Bu itibarla, kanunda

isteniştir.

sayılan

şeyleri hatırlatBak

ünvan

her he sebeple

dışında

olursa olsun kullanılan ünvanıarın lıepsi relüandır. Yönetin Kurulunuzun
kesin knnaati budur.
Mesle~in itibarı

lar

gerekli

Birli~inin

ho.ksız

da

Baroların

sayılabilir.

açısından bazı
girişir:ılffirde

Çünkü

olaylardan söz edildi ve Baro-

bul unr1adığı bildirildi. Bu tenkit

arkadaşlar,

biz bir

bulunursak

girişinde

yetkisine tecavüz ederiz, biz itiraz nerciyiz. O halde,

zar:ıanından

evvel itiraz nerciinin hüküm vernesi hukuki olanazdı, bu

titizlik içindeyiz; mm
olrıayRcak.

basındem

Bize

harekete geçirniyorsunuz

Bnroları

dot!;ru

der:ıek

vesair yollccrla intikal eden bütün haberleri

ilgilinin barosuna intikal ettirnekteyiz; rı.na sadece konuyu arz
etnekle yetiniyoruz.
hnkkındcc

Ekononi ve HukukKongresi
r:ıoslekto.şl::ırır:ı

girişinde

akır:ıın

ilk

adı

attık.

Acabn

gelişrıey·

nym.k

ner:ıleketin

uydurı:ıa olnnat!;ını

bekleyenediğini?

do, nutluyuz. Ben trüebe iken

gelir bir

kapanış

lconuşw:ı.sı yapardı.

söyledif,ini çok iyi
hepinizin önünde

hc:tırlı;yorun,

şikayet

etti,

sağlayacak nı?

bize

Bu bizin
tebliğ

belli. 50 küsur

için

~

günlük bir

r::ıhnetli İnönü

Ben bir

her

konuşnasındn

eenil Bey o znnrm

ufacık

Avrupn'

çıknn karışın B.atı

ve üzüldük; ana biz sadece tahnininizde hata et tU:: i

hcıtanızla

Bu

det!;işiyor.

güzide ekononicileriyle

Bnşarı sağlo.ndığı açıkça

geldi. Biz bu kadar ilgi

Biz bir

ekononik hukuk ho.line g..:lnekte,

bir araya getirirsek ortaya

için bir deneneydi.

tuttıuk

artık

ve diger

bulundult:ıx.

bile ekononi ve hukuk fakültesi diye

adınını

hukukçularını

sındaki

dühn fnzlo. nethadici beyanlarda

bulunduk. Dünyo. hukuku

fakültelerin

sayın arkadnşıv

bir bim:_rnz

zar:ıan

bu

tıı::ıo.

yıl

sonunda

şunları

dekanuıızda

yardı

ve

ve tedrisat

- 195 üç sene idi. Ceril Bey hen
dan söz etti.
şikayet

hen sürenin

binanın darlı~ından,

İnönü'nün cevnbı şu olı:mştu:

"Çok ne sud un. Ben n.ksinden

edeceksiniz diye korktun. Eğer bir yer dar gelirse, bir süre

::ez gelirse, bu büyük bir nüjdedir."Nitekin, fo.külteler
nükellef binc:lar içindeyiz. Bu itibarlR süreyi
dıys[ck

, sürenin bol geleesinden neydana
lee-ldık

L1asun
tespit

kısalı~ın

edece~inizi

Avukatlık

da

çok iyi kongreleri

zannediy run.
değişiklikleri

Kanunu

henen her:1en son

edilece~i.

bolki de tahir

düşüncelerini

bu konudRki Yönetin Kurulu
nalEtrırnz

sakıncalnrdrm

dcı.hn

denektir. Bu tecrübelerle ilorde

4 sene ve

biz iyi aynrlana-

eğer

çıkacak

şindi

arz

etneyeyir:ı;

safhalarına gelrüştir.

için

ar:ıa çalış

Yalnız

şunu şahsın

ndına ilave etnek istiyorun; ben Avuko.tlık Kanununun şu veyr;ı bu hük-

nünün

·de~iştirilne;ş-iyle

Avukatlık

Kanunu

k::ım:·.atinde, değilin.

yetinilnek

yape-cağız

daha ileri gidecektir. Öyle

avukatlık nesleği

ki,

hükür~ler koyacnğız

Biz öyle bir

Türkiye'de bir
karşır:ıızd0.ki

ki,

adın

onu

reddedeneyecek. Örne~in, ithcının T1haşladığı yerde savunna bnşlar
hükrı_üne karşı geleneyeceği

için

eğer

elinizde olnezsa, bu vesileyle ne
isteyeceğiz.

sağlnyncaksak

onu

dcı.

sağlcu:ınk

(Alkışlo.r)

Bu i tibccrla, teknik
tirilnesine ben de gönülden
bir

kanunları de~iştirnek

Öbür

fırs:1t knçırnak

kusurlarıyle iı.vukcıtlık

rcızıyın;

olabilir.

C'l.Ll2

Kanununun

bununla iktifn

Çalışnnlarırıız

de~iş

etı:ıek

bu yönde de

yine

gelişecek

ve

tnkdirlerinize arz edilecektir.
Avukatlık
nesle~in

onuruna

yepyeni ve

ücretinin tahsili ve bu nünasebetle
zıt

düşen konulnrı

nesloğinizo

da ele

dil uzatanl'lrn

düzene getirilEesi için

çalışnalnr

aldık.

oLmcık

devan

ortnya·çıkan

Avukatlık

sa~la:ı;mycıcak

etr.:ıektedir,

ücretinin

biçinde bir

bu konu çok

geniş

nuko.yeseli bir hukuku da, hukuki cı.raştırnayı gerektirdiği için biraz

.........................___________
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geeikeeniz oldusunu kabul
Mehnet
niş

ediyorULı.

hukukun

Se;ydibeyoğlu,

olduklarını

beyanlarıyle

üstünlüğünü

pek candan

benirıse

kanıtladılar.

Arkadaşlar;

Biz, hukukun

üstünlüğünde

bir

aşana

hedei'iEdz nedir? Hedef, hukuk devletini
devletini

kurrıak

den sonraki

için

çalışw:ıktır.

elbette ki, kaydettik; ana

değil,

Bu itibarla,

hukukun

üstünlüğü

çalışnalar

daha biz-

da belki sirayet od8bilecek; ana yola

kuşnklo.ra

çıkıl

nıŞtır.

Kendileri bu arada partilerden
tananıyle katl.lırın.

değerli neslektccş.ın

Çok

lerin

eleştirilnesi

büyük

başarılar sağlan~ş,

sunulnuş;

için geçen

Cengiz

düzenledikleri

kanaatıere

İlhan'ın

senpozyULı

partigerçekten

elde edilen sonuçlar partilerin takdirine

hukukçuları adına

Hiç olnazsa kayda

partileri en iyi

şekilde

eloştirdik.

geçniştir.

Değerli neslektaşın
uyarnıştır.

rıanızdan

yıl

Bu

fr:,kat ne yc:.zık ki, hiç bir ıslahata tGsadüf edilneniştir;

ana biz Türk

bizleri

yakındılar.

Necati Özknya, daina berrak fikirleriyle

siyasete

Dış

söz ettiler. Bizin

Dış

ilişkin

konularda

Dışişlerini

ilişkiler açısından

uyar-

iki büyük problen

üzerinde durduğurmz r:ıalmıdur. Bunlardan biri·, Türkiye Cunhuriyotinin
inza atıp, inza attığı netnin enrettiği kanunu've kanunları hala
çıkarnar:ıış

ve ilgili

oldası

şeklinde

Bakc:;.nlığa

en

geniş

suretiyle, eksik kanunlar
Milletlerarnsı

toplanan
bir

işClret

şekilde

eledikleri zanan,

nenokte bü;yük

dış

bütün

ettiğiniz

başınızı

politik avantaj nevcut

öno

Bu konu

Başbakan

anlnşmüar tnrP.ru:ıak

edilr:.ek suretiyle

topluluklnrd'l siz inzn

çıkartnadınız

İkinci

itirazlarınızdır.

bildiriiniş tir.

şu anl'lşnnnın

eğraek

lmnununu

dönenine devan et-

bulunnaktnclır.

konu, Kıbrıs konusudur. Kıbrıs konusunun ilk günlerinden
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itibaren o

zarıanki

ti ve gerekli

Hükünet, Barolar

Çfüışnalar yapıldı.

yonu kurulurken Federe Türk
ettiği

icap

kurnakta usta
Evvelki

Kıbrıs

düğünüze

da

değildirler,

ına

geniş

çalışncüarda

federa 8 etr:ıesi

bulunduk.

gibi, Türkler federasyon

ettiğin

ne oyunlar

anlaşunlarının bnşJ,.nıza
,\

çıkardığını

gör-

göre, bundan sonraki federasyonlara oyuna gelnenek için
üzerinde durduk .. Dünyndaki bütün

ettiği

Bütün.federal Annyasalar üzerinde durduk,

federasyonları inceledik~

geniş

Kıbrıs

tecrübeniz yok, damna hataya gelebiliriz.

nelere dikkat etneniz icap.

en

da

ihtiyaç hisset-

Devletinin nelere dikkat

Kıbrıs

işaret

arkasından

Bunun

hususu üzerinde de çok

Iı.çış. konuşnarıda

Birliğ;i Başkanına

nuko.yeseli tetkiki Hükünete,

bizzat takdin

ettir:ı~

Başbak::ma

Dışişleri

ve

Bakan-

(Alkışlar)

Değerli neslektaşın ve çok yakın arkadaşJ.n !lhan Kutay, poli-

tika hususunda

bazı

uyarnalarda bulundu; fakat biz bu yoldaki kanaa-

tirüzi nevzuat

karşısında

ve

durunur.1uzu daha evvel ortay'"ettiği

gibi

basından

lwyr:ıuştuk.

da öte bir

Birliğin çalışnalarında

kolaylılda

iddia

vaktiyle hiç ,bir
6

yıl

ana biz

şey yapıinadığı

sonra gelecek

için

kuşaklarbelki

kuvvet olabilne

6

yıllık

lerdir. Zaten hüner, kendinden sonra gelen
edebilecek

çabaları

dönen içerisinde

başarılı değiliz;ana

de bizi

konuları bırnkabilen kuşaktır.

işaret

noksanlık olduğu

da büyükçe bir
şu

açısından

Her halde kendilerinin

beşinci

içerisinde

ediler:ıez;

istekleri

nevzuatın ıslahı

haklı

önünüzdeki

olarak tenkit edecek-

kuşağa

kendisini tenkit

Bu i tiba.rlo. zannediyorum. ki,

Yönetin Kurulurmz tan bir görev bilinci içindedir.
Mukayyet avuka.tlar konusunda kendileri en büyük
gösterdiler; çÜnkü k(,;ndileri de nukayyet
konuların çözünlendiğinden

avuko.ttır.

bahis buyurrular.

Diğer

hakşinaslığı

Henen
bir

herıen

bütün'

arlmdaşın

da

bazı noksımlıkların hnlS nevcudiyetinden söz ettiler. Büyük aşanalar

- 198 ohmş, üvey evlat sayılan nulmyyet avukatlar eski i tibarlarına ve
hecldo.rına bo.zı

noksanlarla; fakat yine de
geniş

runuzda ve evvelki raporda çok

Yılrnz Yalın,

Suat

edildiği

büyük çaba. sarf

açıklanalar

nevcut

Rapo-

olduğu

için

durı::ıayacağın.

bu nokta üzerinde
Sayın

kavuşturulnuşlardır.

gerçe'k;ten sosyal güvenlik

ve son

o.lınan

açısından

sonucun YönetiL1 Kurulunca tevazu

ıçinde ari edildiğinden söz ettiler, sağolsunlar. Gerçekten çabalar

uzun olnuş; fakat sonuç alınnış, do.ha ileri sonu~ların ufukta görünneye

başladığını

da söylenek her halde, sadece ucut etnekten ibaret

kalnanıştır.

Bir naktu vergi, yani sosyal güvenlik vergisinden bahsedildi.
:B'c;ckrı_t

r~ibi

açıklana

olacağı

olnadığı

, bunun bir gelir vergisi m.aktu

endişeler

yolundn

haklıdırlnr.

izhar buyurdular,

bu lnsnı (ben de aksarı okuduc) vazılı olrıamış.

vesair

v~rgi

Maksadır:ıız şu

Raporun
arka-

dJ"şlar; bugün Türk toplununun adeden vardığı düzey ile işçi sigortaLerı

başlanıp,

döneninden

zr:cum ölçüsünü

nazarı

sosyal sigorta dönenine gelinceye kadar

itibare

sosyal

güvenliğe

,

yrwaya

olo.ganlık

nispetinde

alırsak,

dolayısıyle

Türk toplurm hiç bir zanan

sosyal devlete

kavuşnnayacaktır.

başarılacaktır kaydının

bir

srğl::u.::.nk rmks2.dıyle

konulduğunu

zannederin ki, büyük

cc,rl-~:adaşlElrından

kısnı

Muanner Bey de

bulunnuşlnr,

bir

kolaylıkla

sayın

teslin ederlerdi.

Keşke

teşrif

Ana-

uzlaşn2.yı

eneği geçniş

etnek lütfunda

böyle bir

kayııı.t

olna-

• Belki de b-ı_ıgün bütün Türk toplunu güvenliğine kavuşnuş olacak-

.s
tın

Bu i tibarla

bir

~mda

da

oyalayıcı r:ıazeretlere

yapılabileceği

iddiasını

son verilnesi
ortaya

attı;

hepinizi korkutur; fakat bugün vergi hukuku çok
çağclo.

bir

anacın arn.cı

idi. Ana

l:1.raç olarak kabul edilen vergi,

artık

bunun

ana vergi kelinesi

değişti.

o anaç dünyada

ş indi deği~en

naks?.dıyle

anaca

Vergi her

değişti.
hizııet

ediyor.

,------~
..•.
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199 Yani, sosyal
değildir.

eşitliği

Fo.kültclerde

bazı

tin Kurulu

sakıncalardan kuşkuya düşülnesine

bu arada ölün

rakanın ulo.şnayacağı

değildir ko.stınız,

için özür dilerin.

verdiğiDiz

Arko.daşlnr;

vergi hukuku

okuduğunuz

nodern vergi. Bu itibo.rla,
sebebiyet

O halde basit bir vergi bahis mevzuu

so.ğlnrıa.

endişesi

arkadaşlnrınla

yardımı

de izhar

tekrar

konusunun ileri sürülen

kılındı,

değildir.

varit

hesabınızı yaptık;

Yöne-

ama ffilbette bu

ihtimali bir hesaptır. Biliyorsunuz geriye doğru Ölür:ı nispeti ve artış
nispetini tespit ettik. Bu durun
dır.

Bu itibarla 9 bin lira

Kaldı

elde

ki, bu

raknın

edilniştir.

büyük ünitler

mürıkün;

aktüeryacıların

Bir

yıllık dener:ıe

ana

getirseydik

ilk

çıkarnıydı,

kuruluş

kendi

arkadaşlarır:ıızın
durnadıkları

sonunda

sağlo.no.cağından

arkadnşlar

rakar:ı

18 bin lira-

iyi hesap

sonucuna geliyor.

da denetininden geçtikten sonra

Kendileri

taşınaktayız.

olancıklar

daha büyük

rakarıını

veya ihtinaller üzerinde

yapnadıkları

en kötü

karşısında

haklı

çıkacağınız

aidatın artırılnası

hususunda

suretiyle

söz ettiler. Elbette ki, bu

döneninde acabo.

barolo.rır:ıızn

şu

ölür:

yardırnnı

kabul ettirebilir niydik?

EvvelÔ. Barolar Birliği bir iş görnelıydi, bir i tirındı kazamıalıydı.
Bunu

ko.zandık

nek de bizin
nasıl

ve

çıktı.

hakkınız de~il.

sıkıntılara

düçar

görüyorum. O ho.lde, bir
Biz sizin
Biraz

aylarınızla

yo.vaş

O halde

Bo.rolo.rınızı

Barolnr Yönetin Kurulu ve

olduğuqu
kuruluş

son

zabıtlara

göz

tepeden inne bir

düşür

Başkanlarının

attığında

ben de

şey yapnano.lıdır.

geldik• Biz sizi mennun ede ede

adın ato.co.ğız.

olso. .do..

Bu itibo.rlo., bugünlerde tekro.r bir
ı::ıo.yaco.ğı

fazlaca zor duruma

artışın

bo.his nevzuu ola-

zannındayın.

Asgari. geçirı indiri:ıi ve airukatlcırın vergi yükür.ıı-Li.lüğüne iliş
kin uygular.ıa, elenetin ve benzeri. konulo.rda bazı çalışnc.larınız olmuştur.

-

Dikkat buyurulduysa,
düşünce
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avukatların

vergilendirilnesi konusuna ait

ilk defa bu yıldaki rnpora konulnbildi ve sizin u,nıur:ıi düşün-

eelerinizi anlmn.ya

Ni tekin

çalıştık.

ve dersler

aldık.

Kendinize

çizebilrıek

yetc:nef:;ini

şindi

görnüş

Bu itibarln, hpr

da,

konuşnainrdan

bu konuda tnki:p

bazı

neticeler

edeceğiniz hnttı

bulunuyoruz.

açıdan

Türk

avukatının vergilendirilr::ıesinin

gerek nGddesel, gerolz manevi birtakın üzüntülere meydrm veren uygulamalarının önüne geçnek için çok ciddi bir çaba l97G içinde bizi bekler:ıektedir.

ÖlüD

cezctsına

bu

yılki

ter::ıns edilned.iğinden

raporda

bu konu acaba unutuldu nu dediler. Asla
dir. Sansun

unutulr:ıası

söz ederek,

bahis nevzuu

değil

heyecan-

toplo.ndiısının nuRzzar::ı diyebileceğim tartışmasının

ını b~n hala içinde taşıyorum. Bir kanun tasarJ..sı teklif etmek suretiyle

bu cezanın ara bölünde hiç olnazsa asgariye indiril:-::esi; ar.ıa bu arada
Türk toplucinnun bu
1

için çabalar

cezayı kaldırr:ıak

hnrcanr:ıası

olanağına

fikren

ulaştırılr::ınsı

yolundnki direktifleriniz 1976' da zennediyo-

rur::ı ki, sizi tatbin edecek bir dlizeye ulaşabilecğktir.
Sayın lı.li İhsan Açıkgöz neslektaşın,

ilk sosynl sigorta.
sının

sonuçlarını

prirı

bildirininele

bazı

Kurullc.rınızn

lır y2.pılnaz

i

tirıi:lt

atfı

girişilaesini

Yalnız

kabil bir kusur bnhis nevzu

olna-

zo.ıınediyorur:ı

ikaz buyurki,

Yönetir:ı

Bu sisten

değil.

yapı

cetveller bile gönde:r:clik ve rica ettik, bu cetvellere

bu;yurunuz diye. Ona

bnzı nrki:ldnşlnrırıız
kapılnışlar,

diğer neslektnşlarınız

ihı:ı;:ülarde bulunulrmş

gidernek yolunda çabalo.ro.

dulnr. Biz zo.ten bu çcbalnr içind.eyiz.

ve

rağrıen

sisten yürüneyecek

ne kacln_r az ödersen o kadar iyi gibi bir

olabilir. Bizin vazifeniz, her hclele bu

ilnesi yolunda

endişesi

olncnktır;

Kanununuz bizi bir tip

ve tip

yanılgıya

yanılgının

ane bu bir knnun neselesi de

sözleşneye b::ıf;lanış

içinde

değil;

sözleşr~e

gider-

fakat

Çnlışna

r
i

- 201 Baknnlığı,

iki

tnrr:ıf

Sigortnlar ve Birlik

Sosyrı.l

büyük bir direnç içerisindeler.

sonunda elde

ço.bcılar

karşısında

devan

lütfedilnesini niyaz etnek
Snyın

ve% 22'nin ne kadar

m.1a bize birnz dah,:c:. vakit

edeceğiz;

durumundayız.

Ekren Özkul, kendilerinin ilk defn Genel Kurula

ettiklerinden ve
larından

% 35'in

size anlatsan seatler sürer. Bu durun

edildiğini

çabo.larınıza

ve digi;er

nrnsında ıimzcılannış

raporlnrın

olgunlutundan

bahsettilc::r, çok çok

eclerelt nennun

sö~

teşı:;kkür ederiı:ı;

iştirak
kaldık

rmn dGdiler ki,

11

Tür-

kiye 'de lm:rmoyuna etkili olr:ınk isteyen Bo.rolnr Birliği evvela şunu
çözünleneli; Türkiye' de serbestçe ka.nuoyu

oluşabilir

verdiler. Bu örneklere

evvelce izah ettin; ana

dokunnası

kendilerinin
ckononik

düşünce

balısederken,

ğino

göre,

kısnen katıldığını

icnp eden engel

özgürlüğü

her özgürlük için bir

zniL.>ıediyorun

ki,

düşünceyle varabileceğiz.

budur;

cıncı

:oıdır?

var

bu konu daha çok

buradn yotinr1C:;kle iktifa

cıçık

ye.kınlnşnnsındnn

da nevcut

icnp etti-

oh1ccsı

kmm chizeninin

olağağı

asıl

idi, ncnba Türkiye'de

Ekanoni-hukuk

ortRc.ın

ekonoı:ıik

Asıl

şu

ni? 11 Örnekler de

olgunlaşmasına

yi tirilı:ıiş olan lwnu bence

uzun bir

izahatı

gerektireceği

için

edeceğin.

Snyın, li.zni Soydcm, güzel sözlerinden sonra, siyrı.set yapıp
;ya.pumıa

}(:onus1mdan

bahsetnişler

ve elbette ki,

ncılnrını,

dertlerini biz de içirüzde

Van Dr;.rosu

Dnşkanıydılar.

Geri

kaldığı

bölgenin

yaşndıklari

cluymnktnyız.

Kondileri o zrmon

ileri sürülen bölgeler için

nr:.sıl bir yol takip odiln~si lazın geldiği hnkkıncln.ki Yönetin Kurulu
düşüncesi,

yani Türk ekononisi içerisinde

linele özetümnesi nünkün ilke
Vntan~aşların

birinci; ikinci

ten sonra te.rifeler
c.lçaltıcı

olduğundan

cı çısından

kcı.retrlnrınız

Doğu'nun bütünleşnesi

o

sınıf vatandaş

zcır:ıcm

eclilnişti.

gibi tasnifine

birinci, ikinci

söz ettiler.

cln arz

Arkacl:.ışlar,

sm.nıf

şek-

değinclik-

bar o tasnifininin

nüsaacle eelorseniz biz

-
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bunu bö;yle telnkki etniyoruz. Çünkü, 1ıvukatlık Ko.nununun 168 nci
naddcsi diyor ki ı Dnrolo.r
biz tek

sınıf

Birliği b~<.roları

kabul edebilDe durununda

sınıflc:crn

bu lfnnun

değiliz,

O halele

o.;yırır.

değişr:ıedikçe;

ann asgariye indirdik, iki. Kü.1se bize tc.snif etneeliniz diyenesin diye.
Bunu ycı.po.rken inknn nispotinde Bnrolc.rın nrzul:::..rını nnzo.rn o.ldık. Bu
tnsnifi de o Bnrolc.rdn
olno..yo.n

farksız

çalışan

değerli,

çok

nrkadnşlrı.rınız

açıdan

hiç bir

bizden

bir tefrik nnhiyetindc

oı.rasında

o bölgenin ekononik durununu , istatistiki
deklenek suretiyle objektif bir neticeye

bilgilerle des-

birtakın

vardık.

değil,

Sonra bu konu o.r-

ko.daşlnr, içte de bo.zı nazik neselelere tenas ediyor. Eğer asgari

tarifeyi
i sin
hC!.klı

yuluırd2.ll tutarsanız'

yapnış ınız.

veya

;yorsunuz,

Ben

haksız
iş

dava

edici kancmt. Biz
o.sln

şu

arkadaş ın

sizden ucuz c.

gelip bana eliyor ki'

alrınzsc:u:ı_ iş

görane n ki.

n

n

siz

Bir itiraz,

ve öyle itirazlar geliyorki, ölçüyü yukardnn tututakipçisirıo
bunları

veyn bu baro

gelneyecektir

genç

B3.kınız

dengeleştirneye

ho.kkında

o.rko.daşlar.

gidiyorl

herhangi bir

Bu itib'lrla bunu

iki birbirini ikna

çalışacağız.

değer

Bizin

aklınıza

hüknü V8rnek asla

açıklm,ırck durunundayın

ve

yine esefle kaydetnek necburiyetindeyin ki, tarifeler konusunda biz
n::ı:-:ı.lesef başınız o.

buyruk

değiliz.

Biz sadece öneri

orgmiıyız.

l\li tekic

p

son tarifeda beklennedik BcJmnlo.r
bizi çok

şaşırtacak

enri vakiler

Dakanları anlaşnışlar,

::ırcı.sı

çalışn::ısı

karşısındo. kaldık.
getircişler ki~

öyle hükü8ler

Biz dedik ki, kanun öneri

kulis

neticesinde

Maliye ile Adalet
önekinizde yoktu.

nakanının önernediğini,siz koyan::ızsınız.

Davaya dn.va açtık ve kaybettik. Bu itibarla tarifenin bugünkü günnhı
Yönetin Kurulunn

düşn.ez;

ana

bileceğiniz b.::ı.zı

tedbirlertn nevcut

aldığırnz

tecrübeler elbette bizin nla-

olduğunu

ortaya

koyace.ktır.

Orhe.n Bnrlas, her z2..m:nki gibi eci.e1ıx" ve çok tatlı diliyle bizleri bir hayli nethe.ttikton sonra çok
lerclir. Bu

konucı.a konuşan

bütün

aı.cı

son olaylara tenns

arlcaclccşlnrınızlcı.

etrüş-

Yönetin Kurulu

aynı

- 203 -

lmnnn tt edir. ZnnnediyoruH ki, Genel Kurul
duygularımı

lursa bu konu ornd2 hepinizin
Yalnız

bazı

arkndaşld.r,

adına

bir ses duyulacak o-

tercünan

ol2caktır.

kuşkundnn bo.hsodeceğin.

bur2.dG. bir

Ortaya

yasnl tedbirlerin alınncağı ho.berlcri de ynyınlnndı hatta resni

ağızlr~rdan diyobilirir:ı.

kuşku

bu

Çok

olo.yle,rın arımsında

laştırnıştır.

e,çık

olarak

şunu

söylüyorun; büyük bir

bulunduğu iddiasını yoğun

tertiple:;rin

( 11 Bravo 11 sesleri, alkışlo.r)

Arkaclo.şlo.r;

Mesel e acaba

mısıl

akl cı. geldi? Bu

dışlR

ilgili. Bugün Fransa
tasarısı

Parlanentosunda özgürlükleri koruna kanunu diye iki kanun
var, birini iktidar veriyor, öbürünü
zıt.

birbirine

ı::ıulıalefıfit,

hazır.

O halde, örnek ve ni sal

tadillerinde de tarihin hiç bir

ikisi taban tabana

Ni tekin, vahin Am-:.yasa

z.·ınan affetnediği

insanlar da ayni

netodu kullanmışlardır. ( 11 Bravo 11 sesleri,alk:ışlar)
Eğer

bu olaylar, bu

kanunların

sonucu

olsaydı,

nesele yok.

Bugunkü knnunlar yeter de artar bile. O halde, kinsenin insanlerı
b.irbirini · öldürnesiyle ilgisi yok. Bunl2rdan istifnde ederek politik
çıka~ peşindel~r. Bu itibarla, Türkiye Barolar Birlitti çıkncak bu
tasarıların
çıktığıDı~

tenenni eclerin ki, bu
takdirde biz angaje

kuşkuların haksız

olundık

hiç bir

olsun,

teşekküle,

haklı

vnzifenizi

size layık olnbilecek derecede ynpacağınıza enin pl~bilirsiniz.(Alkışlar)
Sayın

dığını

Kubilay Ltabey,

Birliğir::.izin

iznh buyurnakla berc:.ber;

settiler. Fnknt burada

r:ıüşc..hade

etniş

rıesleğinizin bazı

arkadaşlar,

daşır:nzın o.vukntlık nesleğiniıi

görevleri içerisind.e kal-

bazı

dertilierinden bah-

nrkadaşlarıoızın

, üç arka-

sosyo.liznsyonundnn bahsettiklerini de

oluyoruz.

Arkadaşlar;

avukatlığın

sosyalizasyonu bence nesleğinizin ge-
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derıek değildir.

En

r:.dandır.

nükenı:1el

Tarihin her devrinde avukat az sevilen

der:ıokrssi;Lerc1e

bizden nefret eder yöneticiler;

mın

de, en

aşırı

bu bizin

avukntlık

tarihinde bir tek doktrine istinat

sınclnyın.

Avukatlık,

avukatlığın bağınsızlığı

diktntörlüklerde de

nukadd.eratıLuz.
edebileceğiniz

Bütün
idclia-

doktrinidir.

O halde ne rıaksatla gelirse gelsin, hatta iktisadi sıkıntı
le_rdo.n

dolayı

yıkacağı

gelirse gt:üsin; ben sosyalizasyonun

kanaatindeyin.

(AH::ışlar)

Bu i tibarla, bu konunun d2
verdiği

için,

masında

zaruret

ayrıca

avukatlık mesleğini

be,zı yanlış

Yönetin K11rulunuzco. bir

anlanali:Ta sebebiyet
inceler;ıe

mevzuu

vardır.

Burada rahnetli Öner Gözübüyük'ün sözlerine tenas
Nur içinde
Arz

yapıl

edeneyeceğin.

yatsınlar.

ederir:ı

efendin. ( 11 Bravo" sesleri, sürekli

alkışlar)
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Erem'in

lVluhterem

ele~tirilere

Birligimi zin

arkadaşlar,

cevap verirken,

Birliğin

Başkanı

önümüzdeki

için Genel Kurulunuzun umumi tasvibine de mazhar
atlerinden

te~ekkür

Muhterem
tirmiş

ediyorum.

va-

adına

(Alkışlar)

altıncı

bir önergesi

arkadaşımızın

Sayın

Kendi
zı kofiuları,

altıncı

maddesini bi-

vardır,

Divan

Sayın

Selahattin

memur

edildiğimiz

ay-

ekutuyorum.

Başkanlıgına

açıklamaya

ba-

kifayeti müzakere teklifinin Genel Kurulca kabulü nedeniy-

aldığımızın ispatı
arkadaşlarımın
açıklama

maddesiyle ilgili

Genel Kurulda

barolarımızca

le arz etmekten mahrum
.

gördüğüm

bulunuyoruz.
Bu arada, gündemin

dın

olduğunu

bu suretle gündemin

arkadaşlarım,

Faruk

çalışmaları

ve müsaade ederseniz sizler

dolayı Başkanlık Divanı

kendilerine

Sayın

kaldık.

Verilen görevi yerine getirmek için söz

için, kifayeti müzakere

kararı

nedettiyle

konuşamayan

okunarak zawta geçirilmesini, kabilse bu konuda

adları

yapmak üzere söz verilmesini arz ve teklif ederim.
Kahramanmaraş

Selahattin
buyurun.

BAŞKAN- Konuşmak istiyersanız

Selahattin AYDIN
geçrnek üzere
Şimdi,
kadaşlarımın

(Kahramanmaraş)- İsimler ekunı:;ıun.

Evet efendim,

BAŞKAN-

Aydın

arkaduşlarımın

önerg~

yeterince

i~iml~rini

açıktır

zaten. Ben, zapta

ekuyerurn.

rn•rhum Ömer Gözübüyük konuştuktan sonra .konuşacak olan arisimlerini söylüyorum:

İstanbul'dan Sayın
İzmir'den Sayın

Hasan Basri Güden,

Sayın N~bi İnal,

Hatay'dan
Edirne'den

Sayın Sıtkı

İzmir'den Sayın

Gaziantep'ten
B•lu'dan

Ahmet Harndi Sayar,

Cengiz

Sayın

Onaran,
İlhan,

Cemalettin Güçdernir,

Sayın Değan İleri,

Konya 'dan Say ın

İhsan

Ona t,

-
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Kahramanmaraş'tan Sayın

İçel'den Sayın

Selahattin

Turhan Ozgüner,

İstanbul'dan Sayın

Ziya Nur Erdin,

Gümüşane'den Sayın

Murat Öztekin,

Sayın

Ankara'dan
Adana'dan

Sayın

Aydın,

Muhittin

Turhan

Kılıç,

Arın,

Uşak'tan Sayın İsmet Çalık.

Böylece önergenin
Şimdi

zapta

getirilmiştir,

geçmiştir.

gündemimizin 7 nci maddesine geçiyoruz efendim.·

nGündem 7: 1975
rulunun

yerine

gereği

yılı

çalışmalarından

dolayı

Birlik Yönetim Ku-

ibrası."

Yönetim Kurulunu, geçen
arkadaşlarımız,

yılki

çalışmalarından

dolayı

ibra eden

etmek isteyen arkadaşlarımız lütfen oylarını işaret bu-

yursunlar ... Etmeyenler ••• İttifakla ibra

~dilmiştir.

Yönetim Kurulunu kut-

larım huzurunuzd~.

Cengiz

İLilAN

Hayhay

BAŞKAN-

lunduğu
şımız

(İzmir)-

Biz çekinseriz.

~

ben farkedemedim.

~f~ndim,

Ç~kinser

eyların

bu-

söylendi, ben farkedem~iştim, özür dilerim.İki çekinser arkada-

var. Zaten oylamad.a çekinaerler
Muhterem

arkadaşlarım,·bu

matlar verilmesi yolunda

m:ıfiht~lif

sayılmaz

•·fendim.

arada, Birlik Yönetim Kuruluna talii"inerggler

vardır.

Kanunumu.ı.un

117 nci

maddesinin üçüncü bendi: "Birlik Yönetim Kuruluna talimat vermenin Genel
Kurulunuz·un görevleri
yere eturtmak

arasında

olduğu belirl"lnmiştir."

lazım.

Zannediyorum bugüne kadar noksan tatbik
dem maddesi
larımızın

vardır;

isteklerinin burada dinlenmesi
alması

bu önergeleri dilekler maddesinde
kanlık Divanınız

edilmiş

olan bir gün-

o da dilekler maddesidir. Dilekler, sadece

muhterem Kurulunuzun kararlar

maddesi~

Bunu gündemde bir

değildir.

n

arkadaş

dilekler sebebiyle

gerekebilir, bu mümkündür. O halde

nazarı

itibare almak gerektigini

Baş

mütalaa etti. Anoak, dilekler gündemin hemen hemen son

Bu i tibarla, önergeler

gereğince

belki komisyonlar kurulmak,
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tartışmalar

çalışma

yapmak, belki bir bildiri kaleme almak gerekecek, bir

gerekecek, bir zaman gerekecek. Gündemin sonunda bunun yapllal:)il--

mesi z"r olabilir. Bu itibarla benim düşüncem; dilekler maddesinin seçimlerden öneeye

uygun

alınmasının

11

yolunda idi,

olacağı

Bu ko~uda Sayın İlhan Kutay ve Sayın Fehmi Özçelik'e ait bir önerge

. l

okutuyorum.

vardır,

l

Genel Kurul

Sayın Başkanlığına

Genel Kurul çalı:şmaları s#nunda yayınlanması mutad olan bildirinin

hazırlanabilmesini

sağlamak

üzere, gündemin 17 nci maddesindeki di-

lekler bölümünün 9-10 ve 11 nci maddelerinden Xnce
suretle gündemde

Ankara

BAŞKAN-

Efendim

Ankara

Kutay

konuşmak

BİR

isteyen

ÜYE- Say:cn

Fetimi Özçelik

yön~tmelik gereğiric~,

lama yaparlBr, önergenin bir aleyhinde,
zerinde

Başkanım,

bi~

var

arkadaşımız

ve bu

öneririz.

değişiklik yapılmasını

İlhan

görüşülmesini

mı

önerge sahipleri bir

lehinde

açık

konuşulur.önerge

ü-

efendim?,,

daha önce gündemin 8 nci maddesinin gö-

rüşülmesi lazım.
BAŞKAN-

Evet efendim. Gündemimizin 8 nci maddesi:

8 ."- 197fi YILI BÜT,,:Esf İLE BÜTÇE YÖNETlVIELİGİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE
KABULÜ.
BAŞKANmı

\

Yönetim Kurulu

tarafından

bu maddenin

izahı yapılıpcak

efendim? Buyurunuz.
BİR

ğini

ÜYE-

Sayın Başkanım,

okuduk, tekrar
BAŞKAN-

var. Bundan,

okunmasına

vr:.ya

yılı

izahına

Bütçesi ile Bütçe Yönetmeli1üzum yok.

Efendim, bütçenin okundugunu söyleyen

•kunmasına

Biraz öne e
rekli görmeyen

1976

lüzum

yapılmış

arkadaşlarımız

isteyenler .•• Yok. O halde,

Almadığı

şeklinde

arkadaşlarımız

bir anlam

bulunan sözlü öneriye göre,
lütfen

okunmasına

işaret

lüzum

çıkıyor.

,okunmasını

ge-

buyursunlar •.•. f'kunmasını
görülmemiştir.
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Bu

şekilde,

1976

kabul edilmesine karar
cağıın

Bütçesi ile Bütçe

vermek suretiyle

başlıklarını

efendiın.Başlıkları

Kesenek gelirleri,
yayın

bütçesinden

gelirleri,
yardım,

bağışlar,

çeşidi:
yardımı

gelirler, ruhsatname gelirleri, devlet
gelirler, faizler, banka faizleri,

başkaca

borçları,

başkaca

alacaklar, ambar mevcudu ve

olmak üzere cem'an 6.16'·'74,51"

BAŞKAN-

bul

euna-

oylarınıza

barolar kesenekleri, ölüm

yıllık

başkaca

kasa, banka, bar• kesenek
alacaklılar

ekunınuş

okutuyoruın.

"Gelirler çizelgesi. Gelirin
fenu,

Yönetmeliğinin

verilmiştir.

bütçenin

Şimdi,

yıl:ı:

Gelirler çizelgesini kabul edenler ..• Etıneyenler •.• Ka-

edilmiştir.

yılı

"1976

BAŞKAN-

kika ara verelim

bütçesi

Arkadaşlar,
v~ saygı

gide~ler

cenaze

çizelgesi: .••
gelmiştir,

müsaade ederseniz bir da-

duruşunda bulunalım.

(Saygı duruşunda

bulunuldu.)

BAŞKAN- Muhtereın arkadaşlarım,

teplantıınıza

d~vaın

ediy~ruz.

(Giderler çizelgesi tekrar ekundu.)
BAŞKAN- Muhtereın arkadaşlarım,

gul~ınak

üzere 1976

yılı

Bütçesi

gündemin sekizinci maddesini uy-

başlıklarını

size takdim ettik. Demin

gelirler çizelgesi okundu. Türkiye Barolar Birliği 1976 yılı Bütçesi giderler çizelgesini kabul buyuranlar •.• Kabul etmeyenler •.• l976
si giderler çizelgesi kabul
Türkiye Berelar
rak Türkiye Berelar
Etmeyenler .•• Türkiye
liğiyle

kabul

de yerine

1976

yılı Bütç~

1976

yılı

Bütçe

Barı"~lar Birliği

edilmiştir.

Yönetıneliğini

yılı

Bütçe

bağlı

ola-

kabul edenler ••

Yönetmeliği

Böylec:e gündemin sekizinci maddesinin

demin bilgilerinize
Genel Kurul

Genel Kurul
rinin

1976

gerekçesine

oy birgereği

getirilmiş bulliunuy~r.
Şimdi,

1

Bütçe-

edilliıniştir.

Birliği

Birliği

yılı

çalışınaları

hazırlanabilmesini

sunduğuın

önergeyi tekrar

okutuyoruın.

Sayın Başkanlıgına

sonunda

yayınlanması ınutad

saglamak üzere, gündemin 17 nci

elan bildi-

ınsddesindeki
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dilekler bölümünün 9-10 ve ll inci maddelerinden önce

ve

görüş,ülmesini

bu suretle gündemde değişiklik yapılmasını öneririz.
İlhan

BAŞKAN-

hinde

konuşmak

Kutay

Fehmi Özçelik

Kamil

Akıncı

Önerge sahiplerinden konuşmak isteyen var mı? .. Ynk.Le-

isteyep var

mı?

Ahmet Harndi SAYAR

•• Buyurun Ahmet Harndi bey.

(İstanbul)-

Muhterem

arkadaşlarım,

dilekler

maddesi seçimlerden sonraya kalma talihsizligi içinde her genel kurulda
daima çok az makes bulan bir madde olarak gündemde yer

almaktadır.Ve

nemli dilekler, sadece. Yönetim Kurulunun ve

malı

zabıtların

ö-

olarak ta-

rihi ve si ka halind e ar şi vlere intikal ed ebilmekt edir.
Bugün çok

lun temayülünü de bilmeme
için söz
manada,

aldım.

anladıgım

hazırlanmasına

kullanılmasında

çevrilmiş

sağlayacak

sözler, fikirler senelerden beri

kesi

taşıdığı

eserde Türkiye'nin bugünkü
arasında

az insan

yazılmış

bunalımlarının

söylenmiş,

tarafından

bin-

olmamasını

fakat bu sözler

okunamilmek imka-

için, ölü metinler halinde kalmak ihtimali ve tehli-

için, bugün· hala o düzeltici, o ileriye götürücü ve her

bir Türk toplumu ferdinin
masını

anladığı

ve bu önergenin lehin-

veya Türkçe olarak

değerli

kavuşabildiği

ettiğim

gibi olgun ve dol-

gereği

alınmasınaa

lerce cilt

nına

ümit

vardır.

Türkiye' de Türkçeye

ve fikirler o ciltlerin

alınmasını

için bu maddenin sekizinci madde-

ışı:k tutacağı

fayda

bulunuyoruz. Genel Kuru-

manada ve hepimizin

olan bildirinin kamuoyuna

den sonra dokuzuncu madde olarak ele
de oy

gelmiş

gene ittifakla

rağmen,

Dilekler, benim

hazırlanacak

gunlukta

bir noktay·a

aydınlık

insanlık

saglayacak fikirler uygulama
Barolar

Birliğinin

haysiyetine
alanına

yaraşır

intikal

bir düzeye

ulaş

ettirilememiştir.

bugünkü tarihi misyonu .içinde bugünki dilek-

lerimizin daha dinamik bir metoda intikal ettirilerek, Barolar

Birliği

bildirisinin cümleleri içinde netliklerle ve kesin ifadelerle yer almasında

katkıda

getireceğine

bulanacak olan bu madde

görüşmelerinin

bizi isabetli yola

inanarak, bu önergenin lehinde oy vermenizi istirham ediyo-

rum.
Hürmetlerimle.

BAŞKAN- Muhtereın

teyen var

mı?
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arkadaşlarım,

•• Yok. O halde önergeyi

önergenin alEyhinde

oylarınıza

konuşmak

sunu;yorum. Gündemin

is-

ı7

nci maddesindeki dilekler bölümünün 9, 10 ve ll nci maddelerinden önce
görüşülmesi isteğiği

bul

kabul buyuranlar •.• Kabul etmeyenler •.. İttifakla ka-

edilmiştir.

BİR

ÜYE- Ben kabul etmiyorum.

BAŞKAN-,Hayhay

düzelteyim; ekseriyetle kGbul

O halde

gündemin 17 nci maddesinin

şimdi,

Bizim bu maddede

ğiz.

konuşulması gerektiğini

önce topluca okuyarak bilgilerinize
rulunuzun, Türkiye Barolar

sunacağım.

öngörenler var; Genel Kurulunuzun bir bildiri
geliş

sırasına

sinde

yararlı

göre

teşkilini

düşündügümüz

Bunlar

geçece-

önergeleri

arasında,

yayınlamasını

Genel Ku-

kanısındayım.

öngörenler

öngörenler var. Öncelikle, bana

öylece bilgilerinize

numaraladım,

olacağı

görüşülmesine

Yönetim Kuruluna talimat verilmesini

Birliği

var. Bu bildiri için kemisyon

edilmi;ştir.

sunayım;

görüşülme

Çünkü içiçe olanlar da var.

Sayın Başkanlığa

Birlik Yönetim Kurulunca gerekleri
r~r tasarısının
ı-

aşağıdaki

ka~

Genel Gerekçe:
Birliği,

Anayasamızın

3.

kısmında,

Kuruluşu) başlıgı altında sayılan kuruluşlar arasında

tü içinde 122. maddede gösterilen kamu kurumu
lek

üzere

kabulünü arz ve teklif ederiz.

Türkiye Barelar
Temel

yapılmak

kuruluşudur.

1136

sayılı Avukatlık

niteliğinde

Kanunu,

Birliğin

(Cumhuriyetin
(İdare)

örgü-

yasal bir mes-

görevlerini 1JO.

maddesinde belirtmektedir. 110. maddenin 6. bendine göre birlik "Kanunların

memleket

dileklerde,

iht-iyaçlarına

yayınlarda

revlendirilmiştir.
arasında

u;ygun olarak

bulunmak, gerekirse ön

"Birlik Yönetim Kuruluna

11 Kanunların

gelL;ımesi

verilen görev, ülkemizde
ilkelerinin toplum

ve yürütülmesi yolunda

tasarılar hazırlamakla

11

gö~

117. maddenin 3. bendinde ise Genel Kurulun görevleri
taliıll'ıcıt

Yönetim Kurulu raporunda pek
gibi,

gelişmesi

haklı

ve

göste:ilmiştir.

olarak

doğru

ve yürütülmesi 11 konusunda

çağdaş

yasasına

vermek" de

hukukun bütün dünya

egemen

olmasını,

beli±tildiği

Birliğe

ulusları

yasa ile
içinortak

bu ilkeleri içeren T.C.Anaya·

sasının Mğı t
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üzerinden toplum yasasl.na geçirilmesini

sağlama

ve kamu o

·nu bu yönde et.kileme faaliyetini de kapsamaktad2r.Bu faaliyeti siyaset
tanıınında

siyasi partiler kanununun

"Seçimler y6luyla etkileme unsurun·

kapsayan bir faaliyeti ifade eder. 1136
faaliyeti Barolar ve TBB için

TBB,
eden bir

sayısı

ile mesleki yetkilerinin

demokratik
(Hukukun

bul·cınduğu

v:erdiği

"Hukuk

saptama görevinden

yellarını

niteliğini

üstünlüğü)

yaklaşan bağımsız

hukukçuları

Nicelikten çok üyelerin fikir ve

kuruluştur.

bugün içinde

Kanun sadece bu anlamda

yasaklamıştır.

bine

oilı.altı

sayılı

ağır

özgürlüğ

nitelik gücüne dsyanan TBB ülkemizin

bunalımının"

teşhisi

ve bunun giderilmes:

Yönetim Kurulu raporunda devle·

kaçınamaz.

uğratan

derecede zaafa

ilkesine

vicdanı

temsil

ve yörtetimden gelen

aykırı davranışlar bazı

somut olaylara do-

kunularak belirtilmektedir.
Yönetimin hukuka
pin

~üm kuruluşların

aykırı

güvence

ve savunuculuk görevlerini
rı

ile TBB için

kaçınılmaz

Bu nedenlerle

Talimat
larını

altında

çeşitli

aşagıdaki

tanımlanan

söze uygun olarak,

alınması

düşünce

mıştır.

yaşama

özgürlüğü,

Ne var ki,

temel insan

haklarını

ve eylemler

Anayasanın tanıdığı

ülkede

uygulamada ise,

fikir

herkese

hak ve özgürlükler tam
Anayasanın

alanda

çoğulcu

yaşayan

!Av-

vermiş

tanı

anlamı

il

demokratik niteli
İnsan Hakları

ve

yapılmıştır.

yasaları

kurduğu

söz

Hak-

imza koymu

uluslararası

hak ve özgürlükler bugün de

dir. Gerçekten, özellikle ceza
&lmaktan çok Anayasa ve onun

tanımaya

Anayasası,

12 Mart rejiminde ise

işlem

sözleşmesine

demokratik rejimlerin

ği yapılan değişikliklerle zedelenmiş,

enurunu hiçe sayan

İnsan

Evrensel Bildirisi 11 ne,

Anayasanın tanıdıgı

geçirilmemiş,

önermekteyiz:

önerilen kararlar:

hak ve özgürlükleri
çağdaş

Türkiye Barbla-

oluşturur.

rupa Konseyi üyesi bir devlettir. 1961
verilmiş

sağlamak

kararların alınmasını

"İnsan Hakları

kiş:

tutulabilmesi için koruyuculul

ve Ana Hürriyetlerini korumaya dair Roma

ve bu belgelerde

ve

davranışları karşısında

yöntemlerle

bir görev

niDteliğinde

1- Türkiye,

her türlü

ile

oluşan

kağıt

üzerinde

rejim, demokratik

demokratik kurumlarla örtülü oto-

- 212 ri ter ve totaliter yönetim
hazırladığı

Rocco 1 nun

ağırlaştırılarak

İtalyan

1930

maddeler, reJimin bu

aktarılan

Teplumsal

gelişmeyi

çimentolaştırılmasını

sağlawrarıııa

yönelik,kurt.üu düzene

müne yol açan bu maddelerin
jimin anayasal örtüsünden

önlemeye ve var olan dü-

sınıfların diğer

kurduğu

rahatsız

sözcüğü

olarak, ülkeyi

açık

neği

yanında

işlerinden

can güvenli5ini ortadan

sorumlu bir bakan.bu yasa

tanseverler olarak nitelemektedir.
fatillerinin yakalanarak
kuk

için Nazi ör-

ve sistemli bir faaliyet içinde bulunmakta ve ne kadar

Adalet

anlayışına

ters

eylemleri

dışı

kaldıran

acıdır

ki,
va-

yapanları

adam öldürme

Tasarlanmış

haklarında ko.vuşturma yapılmaması,

düşen

ile nitale-

ve kaba bir dik-

amaçlarını gerçekleştirmek

yoğun

tahakkü-

Bugünkü ortamda ise, re-

değildir.

taya sürüklemek isteyen güçler,
çetelerle ülkenin dört bir

fikir-

aykırı

sınıfıara

sosyal

rejimi dem(lkratik

bir hukukçu için mümkün

bağımsız

Bakanı

Ceza Kanunundan Türk Ceza Kanununa,

141 ve 142 numaralarla

leri yasaklayan, egemen sosyal
rnek

Mussolini 'nin Adalet

vurgulamaktadır.

niteliğini

zenin

niteliğindedir.·

olaylarının

en ilkel hu-

bir gerçek Harak gözükmektedir.

1- 'rBB Genel Kurulu, Birlik Yönetim Kurulunu devletin uluslara-,
rası

yükümlülüklerine
1

aykırı

olarak ülkemizde süre gelen

hukuksal niteligini kamunyuna

uygulamanın

yetleri sürekli ve etkili ölarak 7apmaya
2- Genel Kurul, hukuka
lüğü

ilkesine

nıştayın

iptal ve

gulanmamasını

yayımlamek
birliği

aykırı

olarak

yü~ütmeyi

kınamakta

organları

durdurma

için gerekli faali-

kararlarının,

yürütme

ve Yönetim Kurulunu bu uygulamaya

ve demeç vermenin etesinde bütün demekratik
girişıneye

rulamaması

ilkelerine

elağanüstü

biçimindeki anayasal

den Genel Kurul

kuruluş

malıkernelerin

yasağa

aykırı

ve

adalet

tadır.

Bu nedenle Devlet Güvenlik Mahkemelerinin

yaşamından

çıkarılması

karşı

yargı

yargı

kanunu iptal edilmekle mahkeme

kuruluşların

organınca

uy-

bildiri

kuruluşlarla

kuruluşlar

den bu

özellikle Da-

iş

davet etmektedir.

3- Devlet Güvenlik Mahkemelerini tabii hakim,
bağımsızlığı

ve hukukun üstün-

anlayışına

kararlarının

yaparak yasal direnme eylemlerine

ve bu

çagırmaktadır.

devlet

ba:slı

yargı

yansıtmak

uygulamayı

organının

marcilerinin kuelarak kabul e-

niteliğini

zorunluluğuna
çalışmalarına

kaybe···

inanmakson veril-

........________________________
mesi için bildiri

L

yayınlanması

ve demeçler verilmesini yetersiz bulan

- 213 ...;.
Genel Kurul yeni bir kanun
nın

önlenmesi amaciyle

çıkarılari:ık

avukatların
vermiş,

kabul etmemelerine karar

bu

kuruluşların

yasalla ştın_lmas

Devlet Guvenlik Mahkem_elerinde görev

bu

kararın uygulanması

görevlendirmiştir.

rulliunu

4- Genel Kurul siyasal tutuklu ve hÜkümlül_erin
hiçe sayan i:rifaz
karşı

uygulamaya

anlayışırıı

şiddetle kınc:ımakta

efkili mücadele yBpmaya

5- Ceza 1Iuhakemeleri Usulü
avukatların

tahkikatta

kaldırılması

an Ö"nce

kıyönetim

hızla

hakiarım

ve Yönetim Kurulunu bu

çagırmaktadJ_r.

ZanunıJnun hazı_rlJ_k tahki1ratı

ile ill

GiasarısJ. hazı.:clamak

için Yönetim Kurulunu yeni yasa

6- Yürürlük-tekikaldırma

;yaşama

savunma görevlerini engelleyen hijJcümlerinin bj_;:-

da içinde olmak Ü7ere etkili

dan

için Yönetim Ku

girişimlerde

bulunmaya

sıkı.yönetim yasası,

olancıgını iktidarların

çagırır.

tüm anayasEJl

lceyfi takdirlerine

reJimi ile ülkeyi yönetmek egilimleri

h:Jkları

:.Jrta-

bırakm8ki:iadır.Sı

karşısında

bı:ııı yasanın

d eğiştirilmes,i · zorunluluguna inanan Genel Kurul, Yönetim Kurulunu

bu konuda da etkili

7-

çalışmalar yapınağa

Anc:yassmızın

çagırmaktadır.

20 ve 21 nci maddelerinde yer alan fikir ve dü-

ş ünceleri açıklama, bilim 've sanatı serbestçe yapma hak ve özgürlUkleri
sınırsızdır.

Genel Kurul Anayasaya

saların uygulanmasında

ve

diğer

akademik

ve özgürlüklerini
tü ile

bilim

baskı

Eılan

izlemeye ve

anında

al tı_na

ve devletin

kınamaktadır.

olarak

sürdüren ya-

varlJ_ğını

ve haber alma özgürlükleri ile üni versi-ce

kuruluşlarda

karşılamakta

gulamaları

basın

aykırı

adamlarının

ceza

ldlimsel

kovuştu:::"malarını

uluslararası saygJ.nJ.ığına

araştırma

endiEşe
dohcınan

Genel Kurul, Yönetim Ku:tuJ.unvn bv

Birliğin

tepkisini kamuo:uyuna

yansıtmağa

hak

ve üziinbu uy-,

ııygı.üamCJlaı·ı

davet etmek-

tedir.
İşbu karar tasan_sınJ.n kalJulü Yüksek Genel Kurulun tasviplerine
saygı

ile sunulur.
. '-'·

-
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İmzalar:

Orhan

Ziya Nur Erdin, Sabih

Apaydın,

Öz.Ka;ya, Alp Selek, lVIehmet Ali
Nebil

Vsrın,

Hüseyin

Aydın,

İkizer,

Atlı,

Alt-ağ Savaşçı,

İ1hami

Raşii

Un,

Abası;yanık,

Şerefettin Yazıcı,Tur

Epteroğlu,

Abdullah

Kaya,Adil
Sıtkı

Onarak,

Güven, Oğuz Arun, Atıf Çelebi, Erdoğan Köksal, Zeki Özkaya, Ahmet

Güner, Nabi

İnal,

suf Küçükuysal,

Azmi Soydan, Burhan Karaçelik, Behçet

Şerefettin

Kaya, Davut Selçuki, Ali

Harndi Sayar,Jülide Yümlü, Hasan Basri Güder, Cengiz
BAŞKAN- Şimdi

Birliği

Adam öldürme suçu
söylediği.ileri

diğer

buna benzer

Türkiye Barolar

İhsan Açıkgöz,

YuAhmet

İlhan.

Başkanlıgına

vatansever kimseler

olduğunu

sürülen ve bugüne dek bu haberi yalanlamayan Adalet :Bas':ırus,ıturm::ısı yapılması

gerekli disiplin

bulunduc;u baroya gerekli

bağlı

Çdmakoğlu,

önergeleri l'lkutuyorum.

IX.Genel Kurul

işleyenıerin

kanı İsmail Müftüoğlu hakkında

için

Çaylıgil,

Gülçin

Canpolat,Şerafettin

Kurtel, Tahsin Ekinci, Umur Dicleli, Azmi Soydan,
Yaşar

Selek, Necati

Aybay, Orhan Argüden, lVIerih Sezen,

Aydın

Ayten Dik, Orhan Barlas, E.Özkunt, Kaya
gut Bulut,

Alp

uyarının

yapılması

için Genel Kurul-

ca karar verilmesini önexiriz.
Orhan Barlas, Ziya Nur Erdin, Gülçin
Murat Öztekin, Orhan
Bayazı toc;lu,

Ra sim

Apaydın,

Ayhan

İhsan Açıkgöz,

İlgün,

Çaylıgil,

lVIerih Sezen,
İlhan,

Orhan Erkal, Cengiz
İzzet Şenkaya,

Ahmet Gi:incü,

Tahsin

Ekinci, Turgut :Bulut, Şerafettin Kaya, lVIalıver Öztop, Turhan Özgüner,
lVIehmet Seydibeyoglu,

Hurşit

çet

A.Korkmaz.

Çomakcğlu ı

Şükrü

İkizer,

Kangal, lVIehmet Ali

TBB IX. Genel Kurul Divan

Nabi

İnal,

Beh-

Başkanlığına

8 Ocak 1976 günü Genel Kurulumuzda hukuk devleti ilkesi üzerindeki

görüşmelerin yapıldığı

1

yüksek
liğa

öğretim

aykırı

tır.Bu

ölüm

.L·
·,~

-~i;

~0
1.

Ankara'nın başka

bir yerinde,bir

kurumunda, Türk gençleri üzerine, hukuka, ahlaka ve insan-

olarak
ateşini

silahlı

bir

ve

saldırı yapılmış

açan ve on kadar

gerçek sorumlusu, bütün
sağlamakla

saatlerde,

yurttaşıara

öğrenciyi

.

yaylım ateşi

acımasızca

vuran ellerin

güvenlik, özellikle can

yükümlü bulunan hükümettir. Böyle bir

açılmış

güvenliği

sorumluluğuN

sırtında

...............................................
(

-
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t~şiyan, bunun hesabını vermesi gereken bir hükümetin, hukukla bağlı de

let ilkesinden söz etmesi bizatihi hukuka
Durum böyle iken, bu hükümetin
lar

Birliği

söz açan bir
karşı

Genel Kuruluna, hukukun

saygısızlıktır.

olan

başkanı

üstünlüğünden,

mesrıj gönderebilmiş olmasını,

en

Türkiye Bar

zatın,

kanun hakimiyetinden

azından,

yüksek kurulumuz

bir istihzs olarak nj.teliyoruz.
Bu tür

göstereceği
kararını

bir

saygısızlıLlara

inancı;yle,

kariı

Barolar

Gensl Kurulun bir

Birliğinin

kınama

gerekli tepkiy

kararı almasını
açıklamasını

öneriyfll

Aybay, Ziya Nur Erdin, Ahmet Harndi Sayar, Gülçin

Çaylıgi

telf:ı:·sfla

hüki: mete duyurup, kamuoyuna

ve blJ

ruz.
Aydın

lVIehmet 1 Ali İki ze:c, Ner,.aÜ Özkrıya, Orhan Ap aydın, Ayt en Dik, Drhan cBarla
Alp Sel ek, Kaya Canpolat, Al tuğ Sava şer, Aptullah
Hüseyin

Aydın,

E.Özkunt, Rasim

İbrahim

Güv,en,

İhsan Açıkgöz,

ci,

Attiltı Adiloğlu, Yaşar

iıer,

Tekin Yurtman, Cengiz

Muhittin

Bayazıtoğlu, İzzet Şenkaya,

Umur Di cl eli,

Ün, Behçet

Soydrın,

Orhan Argüden, Azmi

.Epteroğlu,

Şerafettin

Çemako,ğlu,

Zeki Özker, Turhan
İlhan,

Murat Özteki.

Kaya, Tahsin Eki.

Faiz lVIuzaffer, Na bi

İmre,

İn

S.Yüksel, Ahmet Gü

Seydibeyoğlu,

Mehmet

Ne bil Varu

Turhan Özgüner,

Erbaş.

Sayın

Genel Kurul

Kuculumuzda

Gencıl

Başkanlığına

;f;ikirler çerçevesinde Genel Kurul ça-

oluşan

lışmalarının sonunda. bu çalışmaları kamueyuna yansıtacak bir bildiri ya·
yınlanmaPına
sını

ve

ou

bildiriyi

sa;ygılarımızla

Cengiz

İlhan

riyi

hazırlamak

~ele.rden

Kıırul

üzere bir komisyon

İhsan
Gen~l

Ku.rul

çalışmalaTı

Onat
Başkanlıgına

sonuçlarını

üze.re kurulacak komisyonun,

oluşmasını

oluşturulma

öneririz.

Sayın

Gen2l

hazırlamak

kamuoyuna
aşağıda

yansıtacak

adları yazılı

bildi·
dele-

arz ve teklif ede.riz.

Cer.ı.g~!/5 İlhan,

İhsan

Qnat

Van:Azmi Soydan, El§zı~:Neoati Q;kaya,·DiyarbekırıŞer•tetiia
Kaya, İstanbul:Aydın Aybay, İstanbul:Orhan Apaydın, Ankars:İJ.nan Kl.)tay,
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Ankara :KB mil Akıncı, İzmir :Hasan Basri Güder t Gümüşane :Murat Öztekin tHa
İnal,

tay:Nabi

İlgün,

Hatay:Tekin Yurtman, Sivas:Ayhan

Aydın:Hilmi

Bece

rik.
Türkiye Barolar
1-

Danıştay

2- Can

IX.Genel Kurul

Birliği

idarece

kararlarının

güvenliği

kalmaması

Başkanlığına

uygulanmamasınmt

idarenin

karşısında

kayıtsız

ve

teş

vik edici tutumunu,

3- Ce.zaevlerinde
aykırı

infazınt

Anayasanın

temel haklara

mahkUmların yaşama haklarını

duruma, özellikle hasta tutuklu ve

ortadan

öngördüğü

kaldırabilecek uygulamalarınt

4-·

iptaline ragmen Devlet Güvenlik Mahkemelerinin gö-

Yasasının

revlerine devam etmelerinin,
Genel Kurulca

bir bildiri ile kamuya

kınandıgının

duyurulmasın:

arz ve teklif ederim.
Zonguldak:Burhan Karaçelik.
BA9KAN- Dilekler
yın

Atlı 'nın

Sabih

nunun

bazı

faslında görüşülecek

olan önergeler bunlar.Sasayılı Avukatlık

bir önergeleri daha var: "1136

maddelerinin

değiştirilmesi

gili komis;yona tevdi edilmek üzere

hakkındaki

Kanu-

şahsi görüşlerimi

saygılarımlaxx

sunarım"

il-

diye bir öner

ggleri var, bunu Türkiye Barolar Birligi Yönetim Kuruluna hava le ediyorum.
Bunun gibi bir
Türkiye Barolar
1136

sayılı

öneıge

daha var, okutuyorum.
IX. Genel Kurul

Birliği

Avukatlık Yasasında yapılması

liklerde ilgili Trabzon Barosunun
ediyorum.

BaşkanL.gına

Gereğinin yapılmasına

yazılı

önerisini

istenen
ilişik

bazı d~ğişik

olarak takdim

müsaadelerinizi arz ve rica ediyorum.

Saygılarımla.

Trabzon Barosu
BAŞKAN- Bunları
ği yapılmak

yakın

Türkiye Barolar

Birliği

Tuğrul.

Yönetim Kuruluna, gere-

üzere havale ediyorum.

Şimdi

rine

Adına:Adil

efendim, önergeleri okudum.

Mahiye~i

itibariyle birbirle-

olanlar vary birbirlerinin paralelinde olanlar var.Tasnif

-217

edersek; bir

kısmı

Türkiye Barolar
nğl

bir komisyon

Kurulun karar ittihaz

sebebiyl~,

rosunca

kınanmasına

buyurmasını

(Balıkesir)-

KANGAL

mü~terek

kurulmasını

öngörüyer; bir

kısmı

da,

yönetim kuruluna talimat verilmesi yolunda Ge-

Birliği

HURŞİT

-

taşıyan;

imza

t~lep

Sakarya

Bnr~sunun verdiği

Bakanı İsmail

Adalet

ilişkin·ön:ergeden

ediYor.

imzaını

geri

Müftüoglu'nun bE

alıyorum

efendim.

hakkında

müsaade

Buyurun efendim. Orhan bey, evvela bir usuli

konuşma

Orhan BARLAS

(İstanbul)- Sayın Başkan,

izahat

usul

eder misiniz?
BAŞKM~-

rica ediyorum.
Orhan BARLAS
mamın

birinci bölümü usule

ilişkin

şöyle

oylanınası

elacak, ikinci bölümü

bir karar

tasarısı

önerisi var.

vazedildi: Genel Kurulca bir karar

yelundaki teklifle bir bildiri

fin birbiriyle

çelişkili bulunduğu

sa bunlar, birbiriN± ile

~

konuş

önerge ile

çelişkili

Eğer yanlış

tasarısının

yayınlanması

şeklinde

değil,

bir

kuşku

birbiri ile

anlamadırnsa

onaylanması,

arasındaki

tekli-

hissettim ben.Oytamamlayıcı.

Hemen arzedeyim müsaade ederseniz; Divanda böyle bir

BAŞKANçelişki

ilişkin

izin verirseniz,

olacak.
Şimdi 9

sorun

(İstanbul)- Sayın Başkan,

yok.
Orhan BARLAS (Devamla)- Bildiri tamamen Genel Kurulun kamuoyu
ilişkisine değindir.

ile olan

üzerinde izahat veren

sarı

sının

Yasasının

kabul

Kurulunun

uygulaması yolundadır.

gel

ettiği

olmayacaktır,

Bu konuda
'

arkadaşların

söylediği

vereceği

gibi,

karar ve ta-

Avukatlık

Genel Kurulun Yönetim Kuruluna talimat vermesi ve gene
şekilde

na öneri üzerine üyeler

"~"'

Öbürü Genel Kurulun

Adalet
ler üzerine,

seç~ek,

Genel Kurulun
Öyleyse,
öbür

bunlar birbirine
görüşüm

verdiği

şimdi

Avukatlık

kararları

Yönetim

hemen bildiri komisyonu-

çalışmalarımıza

hiç bir

şekilde

en-

takışmazlar.

bu.

Bakanı İsmail Müftüoğlu(nun söylediği

hakkında

Yasa-

disiplin

takibatı yapılması.

bir karar vermesi yolundaki önerimiz var.

Sayın

ileri sürülen .söz-

için Genel Kurulun

Sakarya Baresu

Başkanı-
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verdigi izahat üzerine, benim

kanımca

niteliğinden

önerge

ve etkinli-

ğinden birşey yitirmemiştir.

Bakanlık

geçici bir

iştir.

Müftüoğlıı aslında

avukattır.

Kendisinin

avukEıtlJ.k yapmasına

bir eylemle

suçlanması

üzerine, salt barcdan

lecek kadar
J.ıinmesi,

ağır

Genel Kurulun bu konuda

saygıdeğer

rar vermesine engel olamaz.
bakanlıktan ayrılacaktır

de olmayacak)
katlık,

1 er

avukatlık
işi

sürekli

söylediğini

Oysa, bizim

Yarın şu

şu

bildiğimize

veya bu

gBre

engel olabisi

kaydının

doğrultuda

veya bu gelecekte

İsmail

bir ka-

İsmail Müftüoğlu

ve haliyle parlamenter olarak (Belki parlamenter
görevini yapmaya devam edt)cek. Oysa biz onun avu-:--

olan

avukatlıkla

çelişen

girdiği,söz-

bir eylem içine

il@ri sürdük 1 duyduk, bu konuda

a:raştırma yapılmasını

is-

tirham ederiz.
Bunun ötesinde ricam
konuda oylama

Kurtılunuz

edeceğim.

hemen bu

aydJ.nlatıcı

Yönetim· Iüırulunun tu konudaki gö-

nedir? Bu nihayet biraz da usuli bir sorundur .. Yönetim Kurulu bu ko-

nudaki
daha

olacak: Belki Genel

Yönetim Kurulundan bu konl.lda bize

yapacaktır.

bilgiler verilmesini istirham:
rüşü

şu

üzerinde bize bir

gelişmeler

sağlıklı,

daha

açık

açıklama

yaparsaı

ve kesin olabilir. Genel

vereceğimiz

Kuıuldan

karar

ve Yönetim

'

Kurulundan

dileğim

bu olacak.

Maru.zatım

bu

kadcır.

Saygılarımı

sunarım

efendim.
BAŞKAN-

Usul

Ahmet Harndi SAYAR
tada bir mühim mesele
·karar

tasarısı

kili usuli

(İstanbul)-

vardır.

olarak ele

önergeler dikkatle

Ahmet Harndi bey, buyurun.

hakkında

Bizim kamueyuna

aldığımız

dinlenmiştir

bakımdan

önergeler üzerindeki

Muhterem

arkadaşlarım,

duyuracağ~mız

konu tamamiyle

şimdi

"'r-

bildiri ile

mutabıktır.

Okunan

•.Bu itibar la evvelemirde k.-misyenun

teş

isabetli olur. Kemisyon dikkatle dilekleri dinler,
konuşmaları,

fiki.rleri dinler ve bu fikirleri di.k-

katle takip etmesi için, komisyon büLyesine giren

kıymetli

arkadaşlarımız

kendilerini daha özellikle vazifeli hissederler. Ve Genel Kurulun tema>'L

11

i

yülatını,

egilimlerini dikkatle izlerler ve

karar

tasarısının

ve

bildiride dolayısiyle gene • karar tasarısının ışığı altında yer alacak
elan cümlelerin

1·

alınan

oluşturulmasında

hazırlıklı

elurlar. Bu itibarla, zaman

....

1

iı;ii

kazanmak ve bir
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bakımından,

sistemli yürütmek

şahsi goruşume

göre,

evvela bu komisyonu teşkil edel±ı ~ndan sonra üz.erinde müzakereler yapıl
sın,

karar

bir sonuca

tasarısı

ve bu karar

baglansın

tasarısının

da

ışı

gı altında ve bu müzakerenin ışığı· altında Barolar Birliğinin ı;amueyuna
duyuracağı

hotlariylıB

bildirinin ana

sonraki bildiri müzakeresinde de
rar bildiri metni üzerinde
vetle

ne

olacağı r:ıeydana Çıksın

zamanımızı

konuşmaktan

tasarruf

etmiş

• OnS:an

olalım.

Tek~

bir nebze kurtulma ihtimalini kuv-

için söylüy•rum.

gördüğüm

Sakarya

avukat

Bar~sunun beyanı,

sıfatı

hil oldugu görülen Adliye Vekilinin barodan

kaydının

bir konu. olarak silinmesi ile yeterli bir hal
maz. Avukat olarak

sıfatını

hakkında

muhafaza ettiren

da~

silinmesi, teknik

çare<;ıine

zatın

camiamıza

baglanmış

sayıla

kendi talebi de olma-

dığına

göre muallakta mütala.a edemeyiz. Ya Sakarya Barosundadır veya

(x)(y)

barosundadır.

yapmayacaksa
dirme

beyanını

işlemi

t8knik

y~par,

bakımdan

mektedir. Bu itibarla Birlik
konuşmalarını

BAŞKAN

dirgeli

eradan

sil~

açıklayacak

olan

Hürmetlerimle.

buyurunuz.
maruzatım

sadece bilgi vermege in-

Sakarya Barosu böyle bir karar ittihaz etti, itirazen

bize geldi,' 71 nci madde
alınması gereği

yapılan

götü:r:ür bir hal arz et-

bu hususu da

arzusundayız.

Faruk EREM - Efendim

olacaktır.

münakaşa

Başkanımızın

Sayın Başkan,

sildirir. Re'sen

kaydını

da biraz

dikkatle dinlemek

BAŞKAN-

bar~ya kayılıdır. Avukatlık

Bir adam avukatsa, bir

ggreğince

ile bezduk. Bundan

savunma

alınmadıgını

s~rası hakkında

gördük, savunma

Birlik bilgi

salıisi

değil.

BAŞKAN- Sayın

Orh~n Apaydın,

Orhan APAYDIN

(İstanbul)-

almayacağını,

buyurun.

Çok

değerli arkada9larım,

bir iki cümle ile usuli meselanin üzerinde

Şimdi,

yüksek Genel Kurula karar

Bir de, Genel Kurulun bu

duracağım.

tasarıları sunulmuş tur.

nunun özel maddesinde belirtilen bir görevin
anlamındadır.

vaktinizi

~fası,

çalışmaları

Bu, ka-

yerine getirilmesi
sonunda kamuoyuna hi-

tap eden bir bildiri yayınlaması bahls konunudUr, bunun için de bir komisyon

teşkili

teklif ediliyor. Bu birbirine hem uygun, hem de

farklı
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muamelelerdir.
nel Kurula
de de bu

önemli olan, verilen karar

Şimdi,

•nun

sunulması,

itibare

limleri bu

şekilde

ortaya

önce Ge-·

neşredilecek

bildiri-

ve sonra da,

oylanınası

kararların nazarı

tasarılarının

Yani Genel Kurulun

alınmasıdır.

çıkacaktır.

Ilu

şekilde

bir muamele

yapılması

tasarı

usule uygundur, kanuna da uygundur kanaatindeyim. Öncelikle karar
ları

eği

ondan sonra bildiri Komisyonu faaliyete geçsin, bildiri

oylansın,

komisyonu ondan sonra vazifelendirilsin.
Salih SİPAHİER (Sakarya)- Adalet Bakanının beyanı üzerine tamamlayıcı

bilgi vermek üzere söz istiyorum.
BAŞKAN-

Buyurun efendim.

Salih SİPAHİER (Sakarya)- Sakarya Deleggsi Salih Sipahier,say

ın Başkanlık

Di vanımı ve siz

Bir evvelki
Delegasyonuna
sayın

dEıir

Birlik Genel

sayın

konuşmalar

lVIustafa

d elegelere

sırasında

Raşit

söz alan

Sakarya

arkadaşım,

Abasıyanık'ın yapmış

Başkanının beyanları

sunar.

saygılarını

olduğu

açıklamayı,

üzerine, tamamlamak için

s~z

al-

bulunuyorum.

mış

Tekrarında

fayda var; evvelce Baremuzda

kayıtli

bulunan ve ha-

En Adalet Bakanı bulunan İsınail Müftüoğlu'nun Adalet Bakanlığına seçilmesi ve yüks.ek tasdikten
nin

üzerine, Barl'lmuz Yönetim Kurulu, kendisi
göz ilinüne alarak Barodan

avukatlık-sıfatı kalmadığını

miştir.

da

çıkması

Bu silme

bulunmuş

gibi,

ve

savunması

kararına karşı

adı

Birlik Genel

sayın

alınmadan

Sakarya Bar e su Yönetim Kurulunun

eldukları

kaydının şilinmiş

kararı bezulmuştur.

İsma~l Müftüeğlu'nun savunmasın~ istemiştir.

için ikinci defa

rar

tebliğ edilmiş,

karar

Bu bezma

Saygı

adı

kararı

üze-

geçen avukat

Herhangi bir savunma gelme-

tekrar silinmesine karar

kanuni müddeti içerisinde itiraz

kesinleşmiştir.

Cengiz

kaydının

açıklama

olmasi nedeniyle,

rine, Sakarya Baresu Yönetim Kurulu bir tezkere yazarak
diği

sil-

geçen avukat Birlik nffizdinde itiraz-

Başkanının yapmış

levhadan

kaydını

verilmiş,

edilmediği

bu ka-

içiri

ile arz ederim.

İLHAN. (İzmir)-

O

konuşmayı yaptığı

zaman

kesinleşmiş

miydi?
Salih
elur olmaz ilk

SİPAHİER
kayıt

(Sakarya)- Arz ettim efendim, Adalet

silme

işlemi yapılmış;

itiraz ve

bezına

Ilakanı
kararı

üze-

1

r
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rine ikinci karar

alınmış,

recegi ileri sUrUlen
~lmuştur.

bahse konu olan
bizim

konuşması

konuşması,

kesinleşen

icab etti-

kınarnayı

kararımızdan

çek sonra

Saygılarımla~

BAŞKAN- Sayın

İlhan,

Cengiz

buyurunuz.

Cengiz İLHAN (İzmir)- Efendim usul bakımından iki noktayı dikarz etmek istiyorum.

katıerinize

Birisi,

Başkanlık Divanına

tasarısı sunulmuştur;Yöne

bir karar

tim Kuruluna talimat verilmesi hakk!ı.nda. ·Diğeri de bildiri komisyonudur.
Bu ikisi birbirinden
kında verilmiş

farklıdır.

sunması

söz konusu olamaz, bu konuda
İki
teşkil

tasarısının
Şu

herhangi bir öneri y•ktur.

genel kurula

Başkanlığın

Karar

hale görei karar

tasarısını

gerekir. Bunun bir komisycna havalesi

tartışma

açılamaz.

eneri var. Bir öneri, bildiri

ediniz diyor. Bendenizle

komisyonB havalesi hak-

İhsan

yayınlamak

Onar be;y

Uzere bir komisyon

tarfından verilmiş

neridir bu ve burada da bildiri komisyonuna kimlerin girecekleri
mıştır.

Bu

arkadaşlar

bir bildiri

eğer

mış

Bu

ayrı

bir k•nudur.

sayın Başkanlık Divanının

oldugu; Yönetim Kuruluna talimat vermeye

sunulmuştur.

Bu karar

dan

okunmuştur,

rar

tasarısını

bazı

açıklan

seçiminize mazhar elurlarsa, toplanacaklar ve

hazırlayacaklardır.

ÖbUr taraftan,

bir ö-

tasarısında,

talimatlar

ilişkin

biraz önce

yazılıdır.

dilekler maddesine albir karar

Başkanlık Divanı tarafın

Sayın

Genel Kurulunuz bu ka-

kabul edecek, yahut kabul,etmeyecektir. Bu ikisi

nudur. Ama bir öneri olur, • bahse

değer;

tasarısı

fakat bu

kow.ıda

ayrı

ko-

bir öneri yok

'

tur.
İkinci noktayı arz edeyim efendim; Adalet Bakanı Jlan Avukat

İsmail MUftUeğlu'nun durumunu. Şimdi anla~ılıy•r ki, kararın bir defa
kesinleşme

tarihi ile, disiplin suçu mahiyetinde t>lan, yahut da öyle gör-

dUgUmUz ve bu sebeple Sakarya Barosuna talimat verilmesi önerilen beyanın tarihi bizce. önemli. Eğer karar kesinleşmeden bu söz sö;ylenmişse,
avukatlık sıfatı

yapılması

devam ediyordur. Bunun için

gerekir.

Kaldı

ki,

13~

Sakarya Baresunca bir disiplin

nci

m~dde,

hakkında

şu

disiplin

takibatı

halde dahi yine

hakkında

takibatının yapılmasını

gerektirir

sanı-

,..

-,....,....--------~

------
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yorum,

Saygılarımı

sunarım.

TJsul

BAŞKAN-

....

hakkında

sayın

Güven, buyurun,

· f!

1
'
İlhami GÜVEN (A.ı."1kara)- Değerli arkad.:ışlarirrı, ,.lhepinizce
malum ll~

duğu üzere; bendenizin de benimseyerek imz;::ımı keyduğ~·m karar tasarısı

ismi üzerinde
lık

da

tasarıdır. Tasarılar

yapılmıştır,

rilmiştir,

Bu kadar

öncelikle komisyondan geçer, bu

hazır

komisyon üyeleri yüksek kurula bir önerge ile bildiaçık,

usuli hüküm

karşısında,· tasarı

halindeki bil'

görüşün, bir görüşler manzumesi &lan önergenin ylıks~k kur~lun oyuna arz

.
ondan sinra huzura getirilmesi
sayın

edilmeden evvel öncelikle önerge ile teklif edilen
dan

müteşekkil

komisyonumuzda incelenmesi,

arkadaşlarımız-

iktiza eder.
İkinci

kanımca.

şık;

Adalet

Bakanının

bakan

eluşu

mevzuu

hal:ı.is değildir

Öne elikle avukat olu-şu b ahi s kl'.lnusudur. Bir avuk.at ki, öldüreni

vatansever, öldürüleni de vatan haini addederse, enu Genel Kurulun ebe
diyen

cezalarıdırması l§zımdır,
Saygılarımı
BAŞKAN-

düşüncesini

l§zımdır.

sunarım.

Şimdi

müsaade ederseniz

arkadaşlarım

Başkanlık Divanının

size takdim edelim.

Denıin İlhami
tasarısı

meslekten ihraç etmesi

bey

arkadaşıının

da

söylediği

gibi, gerçekten karar

olarak sunulan önergede birçfk maddeler içerisinde Yönetim Ku-

ruluna tmlimat verilmesi istenen hususlarda bu metinle Genel Kurul yüzde
Jiz

olmayabilir;

mutabık

yüzde yüz

mutabık

•lur,
ama metnin kendisiyle
,,
olmayabilir. Birçtk degi.:şik konular var; bu her konuda
dü.,ıüncede mutabık

'•

böyle olabilir. ~halde bunla!'ın yeAiden yaz~ması, helki hatta redaksiyonu bahis konusudur. Bendeniz bunun için öncelikle
linin uygun

k~misytnların teşki';,.

ol~cagı düşüncesindeyim.

Sonra, Ahmet Harndi beyin ç•k isabetle ertaya
komisyonlarda görev alan
likle

fikrerı hazırlama

lerin tesirinde,
pacakları

:

belli

arkadaşlar

kendilerini·'

durumunda olurlar. Bu

komisyonların,

Dlduğuna

göre,

aşağı yukarı

teşkilini

van olarak önergelerde böyle bir düzenleme

gjlrüŞme sırasında

faydalıdır.
artık

faydalı

gibi,

k•ydukları

Ben bu

ktmisyonların

özel-,

düşünce

ne ya-

gördüm. Bu sebeble Di-

yapıyorum;.

Bumm bizim yetki-

-

miz dahilinde oldugu
Şimdi
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kanısındayım.

sunduğum komisybna-ilişkin

demin bilginize

sonra iki önerge daha geldi. Bunlardan ilk gelen
Hazırlanacak tebliğin,
hazirlanmasını

tjın gHrüşmelerin ışığı altında Yönetim

arz ve teklif ederiz.

Gaziantep:Cemalettin Güçdemir
ve

yapılmış

Şimdi

görüşmeler

Şahenk

burada bir _ipham var, bir müphemiyet var bize

görüşmelerin ışıgı

olan

Niğde:Sait

arkadaşları. 11

BAŞKAN-

göre; "tüm

şöyle:

Başkcınlığına

"IX. Genel Kurul
Kurulunca

iki önergeder

görüşmeler aı.i,

ibaresinde

~ltında 11

y~ksa

kastın,

bu ana kadar
yapılacak

bu Qhergelerle ilgili olarak

mi olduğunu biz kesinlikle Maptayamadık. Önerge sahibinden ri-

ca ediyorum, buyurunuz.
Cemalettin
han

A:paydın

sarısı

ile

GÜÇDNfıİR

arkadaşlarının

var. Bir de bundan

ayrı

verdikleri

yın

teklifler

vardır,

İlhami

bey

Or-

mufassal bir karar ta-

etraflı,

efkarına yansıtacak

bir iltibas hissettik, deminden beri vuzuha

Ankara Deleg§si

sayın

olarak, Genel Kurul,_muzun, devam edegeJen

teamtil üzerine müzakerelerini kamu
Şurada

arkadaşlar,

(Gaziantep)- Muhterem

arkadaşımız ;bu

bir

bir

tebliğ

kavuşamadı.

tasarıdır,

komisyonlara gider, kararlar halinde,

var.

Gerçi sa-

bUnda

tasarılar

bazı

halinde

gelir,. Genel Kurulda görüşülür, kabul edilir, edilmez •• Dediler.
Acaba bu
Kurula talimErt ve

tasarıda,
if:Bynı

Münhasıran

dilekler

münhasıran

faslındaki

tasarısında

efkarına

zamanda kamu

rr.::L teklif ediyorlar, yoksa
dir?

bu kararlar

dilekler

~eklifleri

bu

kararları

sunulan bir
faslındaki

tebliğ

halinde

teklifleri mi-

ise, bu teklifler

lecek, tasvip edilecek, edilmeyecek, daral tılacak,

Genel

görüşü

genişletilecek,

yumu-

şatılacak neyse, Genel Kurul· karara varacak. Yök eğer bu, Genel Kurula
~ir

talimat ve

aynı

o zaman deriz ki,
bütün

zamanda kamu

şimdiye

!sörüşmelerin ışığı

tebliğ
kişilik

efkarına

sunulacak bir

kadar teamtil var; bu teamü:,
altında

olur, bir bilgi olur.

kamu

Şimdiye

efkarına

tebliğ
şimdiye

ise, biz
kadarki

sunulacak veciz, açik bir

kadar Genel Kurul umumiyetle

komisyon seçerdi, bu komisyon-a Yönetim Kurulundan

katılan

beşer

bir

IP"'
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Ancak, ben dikkatle okudugum zaman,bu önerge içerisinde
madd.elerin belki karar
hazırlayaca~ı

gördüm.
rilmiş

çıkabilir

sırayı,

ların

Ayten

de

ışığı altında

DİK (İstanbul)-

Usul

alınması

yarar

teşkilinde

Başkanlık Divanına

görüşmeye

ıneseledir.

böylece

takdim

ve-

edileceği

Bu itibarla, biz
ve komisyon-

saptıyoruz

görüşme

hakkında

yolunda bir dü-

açıyoruz.

söz istiyorum.

Buyurun.

DİK (İstanbul)- Saygılar sunarıın.

önergelerde Genel Kurulca karar
vardır.

göre

yolundaki önergeler üzerinde

BAŞKAN-

Ayten

hangğ sıraya

yetkisi içerisinde bir

görüşmelerin

teşkili

itibare

diyerek, öncelikle komisyonun

bulunan önergelerin

Başkanlık Divanının

bu

nazarı

gibi, gündem maddesi içerisinde,

Dediğim

bu konuda komisyonun

dönüştürülmeyerek,

tebligde meselenin

de ortaya

şünce

şekline

bazı

altına

alınınası

Yüksek Divana verilen
gereken

bazı

konular

Öncelikle bunların karar altına alınması gerektiği kanısındayım.

Karar altına alındıktan sonra bunların hazırlanmasında, eğer bir komisyon gerekeoegi
altına

fikrıiınde

alınınamış

Belki karar

ise, Genel Kurul bunu bundan sonra

hususlar için öncelikle komisyon

altına alınmayacak,

teşkili

niçin öncelikle komisyon

görüşür.Karar

gereksizdir.
teşkil

edili-

yor? İlk önce önergelerin karar altına alınması için Genel Kurulun oyuna sunulur, kabul edildikten sonra, gerekiyorsa bunlar
da Genel Kurula sunulur, kabul

kurulması

edildiği

hakkında

komisyon

takdirde komisyon ku-

rulur. Öncelik tanınması, kurulacak komisyon bunları inceleyecek, sonunda belki kabul edilmeyecek,

boşuna

vakit

harcama~ı

gerektirir ve kabul

edilmeyen birşeyler için niçin k'misyona gidiliyor? Önce kabul edilsin,
eğer

kabul

ediyorsanız

komisyonu da, ondan sonra bunlar komisyona hava-

le edilsin. Söyleyeceklerim bundan ibaret efendim.
BAŞKAN-

Şimdi

efendim biz meseleyi demokratik olarak çözmek is-

tiyoruz. Biz kendi yetkimizde olan bir
ınuhterem

aylarınızla

tanzim edelim.

Önce komisyon
daşlarımın

teşkili,

karar teklifindeki

olarak verilmesi için komisyon

Şu

ıneseleyi

halde

müsaade ederseniz kendi

Divanın

düşüncesi:

bililiriler için ve gerekirse

hususların

teşkili

sayın

arka-

da ileride kendilerine görev

için önergeleri öncelikle

görüş-
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~ek

ve oylamak istiyoruz; Bizim

görtiştimtize katılanlar

ltitfen

işaret

bu-

yursunla r ••• ( "ilı'l.la şılmadı" s es leri)
Sad ec e arzu edilen bildiriler için komisyon
önce

edilmesinin-

teşkil

görtişülmesi •• ("Bildiri/~~~il, bildirin sesleri) Evet efendim, bil-

diri •• Bildiri ile ilgili önerilerio önce
BİR

görüşülmesini

••

ÜYE- Sayın Başkanım, önergeleri size geliş sırasına göre gö-

rüşelim.

Zaten efendim bizim deminden beri söylemek

BAŞKAN-

de o. Müsaade ederseniz bu hususu

oylayayım.

istediğimiz

( 11 0ya sunun, oya sunun" ses-

leri)
Önergelerin bana
lar lütfen
gelerin

işaret

sıra

ile

Şimdi

geliş sırasıyle görüşülmesini

yolunda karar ittihaz

görüşülmesi

arkadaşlarım,

Yılmaz

alınmasına ilişkin

Yılmaz

rı

görüşme yapması

Bu

şekilde

Arkadaşların

ve bu maddelerin

ayrı

bu maddeler üzerinde
oya

ayrı

Bu itibarla, size gerekçesini

okuduğum,

okumaya lüzurn

görmediğim kısmı

ması kısmında

(l)

yorum, bu noktada

Cengiz

ay-

Yani madde ôy-

efendim, Divan böyle yapacaktır zaten.Önergeyi baş
değildir.

BAŞKAN-

ayrı

kanaatindeyim.

konulması

varılacağı kanısınd21yım.

sunmak bahis konusu

görüşmeye

Cengiz

istiyorum.

ay~ı yapalım.

BAŞKAN- Şiradi

ka türlü

hakkında söz

Yi\..LilVI (Kocaeli)- Önerge dört sayfa, yedi madde;rnuh-

daha iyi bir neticeye
ayrı

önergedir.

açıyorum.

Yi\.LilVI (Kocaeli)- Usul

telif mevzulara temas ediyor.

lamalarını

ede~seniz

Buyurun.

BAŞKJı.I;ı--

Suat

buyurulmuştur.

bana ilk gelen önerge, (Müsaade

Size okudum, bu önerge üzerinde müzakere

arkadaş

edilrrıiştir.Öner

buyursunlar •.• Kabul etmeyenler.:.Kabul

uzun önerge diye isimlendireyim) kararlar
Suat

arzu eden

numaralı
görüşme

İLHAN

şimdi

gerekçesini tekrar

geçerek, talimat mahiyetinde kararlar

önerge olarak kabul

ettiğim kısmı

alın

yeniden oku-

açacağım.

(İzmir)- Sayın Başkan,

usul

hakkında

söz istiyorum.

Buyurun.
İLHAN (İzmir)-

müzakere edilmesi ve karara

Efendim, bu metnin Genel Kurulca tek tek

varılması

sanıyorum

ki bir hayli zaman alacak
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olanaksızdır.

ve

Bir kemisyon Genel Kurul

bi tti rı sesleri)
karara

Hayır

bağlandı"

Malıver

sesleri, gürültüler) Affedersiniz ••
(İçel)-

(İçel)-

ÖZTOP

kısmına geçilmiş bulunmaktadır.

mış

ve

yüklenmiş bulunduğumuz

bizlerin

barolarımız.ın

leklerimizi de

bulunuyoruz. Karar

bulunan

görüşülmesinde
artık,

Bu itibarla

lerini tamamiyle bu
tasarının

kısım

çalışmaları

ışıgı

tasarısı~ namı

da bir dilek

umumi bir

dileklere

tasarısı

gerüşme açılması

imzasını keymuş

~lan

Genel Kurulumuzda tasvip edilmesi ve

alınması

sarının

görü9ülmesi ve

Dilekler
altında

altında

di-

yazıl

mahiyetindedir.Di-

hakikaten usuldendir.
şahıslar,

tasarıda belirtmiş bulunmaktadırlar.Bu

lerinin

değişik

temsili görev itibariyle her

Kurulc;ınun

bu Yönetim

getirmiş

imzalanmış

leklerin

söz istiyorum.

Efendim, gündem maddelerinde bir

lik yapmak suretiyle dilekler
birimiz

hakkında

Usul

Buyurunuz.

:BAŞKAN-

kısmında,

kurulsun ve ..• ( 11 0 husuE

efendim, bu konunun koruisyana havalesi .•• ( "0 husuE

ÖZTOP

Malıver

adına

diğer

kendi

görüş

itibarla bu

delegelerin de görü:

mavzuuhahistir. Onun için kemisyon kurulmadan da bu taaynıyle

tasvip edilip bir görev verilmesini tas-

viplerinize sunuy(lrum.
EKŞİ

Hayati
BA~KAN-

Hayati

(Elazığ)-

Usul

hakkında konuşrc·.ak

Buyurun.
EKŞİ

(El~zığ)-

Gündemin 17 nci maddesinin öne

müteakip, gelen bütün energeler hukukun
mak

babındadır.

karar

tasarısı

şeklinde

sebebiyle meczetmek
n,ı

başta

sonra tekrar
kında

şunu

sunularak

ezü

elması

Başkanlık

çabasına

tayin etmek yetkisi

kim, ·en

şeklinde,

Gerek talimat

göre, muhterem

kanaatıma

istiyorum.

üstünlüğünü

gerek Jildiri

değiştirmiyer.

Di van ı,

girdi. Halbuki

vardır,.

ve

alınmasın~

yüceliğgni

şeklinde,

savun-

ıf!;Elrek

Bu itibarla, benim

bunların

Divanın

ruhunun

a;ynı

önergelerin

elma sı
sırası

önergeleri meczetmek yetkisi yoktur.Ni te-

verilen bir energenin, bugün üç saatlik bir müzakereden
okunınası

mevzuubahis

olmuştur.

öneriyorum: Her gelen önerge
görüşülmesi

Maruzatım

bizi bu

Bu itibarla ben, usul hak-

zamanında

lehte ve aleyhte reye

çıkmazdan kurtaracaktır.

budur, arz ederim.

BAŞKAN-

ri bize
me

geliş

228 Şimdi ı

}"<Jfendim biz d e zaten bu yola girdik.

sırasiyle

önerge.le-

sıraya g~re görüş

bilgilerinize sunuyorum ve o

açıycruz.

Şimdi, bana geldiği zaman üstüne
kısmından

önergenin gerekçe

(l) mımarayı ya zdığJ.m deminki

sonra numaralar
sıraya

isteyen bölümlerini tek tek

altında

talimet verilmesini

okuyacagım.

göre

Bu konuda

görüşme

açacagım.

1-Türkiye İnsan Hakları Evrensel bildirisine, İnsan Haklarını

11

Sözleşme;3ine ir:::ıza

ve Ana hürriyetlerini korumaya d .. ir Roma
belgelerde

tanımlonan

seyi üyesi bir devlettir.
söze uygun olarak,
ce

özgürlüğü,

Ne var ki,

tanımaya

hak ve özgürlüPi:leri

çağdaş

temel insan

demokratik rejimierin
haklarını

Anayasanın tanıdıe;ı

ve bu

Avrupa Kcrn-

fikir ve

ddşün

tanımıştır.

herkese

hak ve özgürlükler tam

c.ış

verilmiş

alandB

çoğulcu

yaşayan

ülkede

vt::rmiş

söz

l91'ıl AnElyasası uluslara~~ası

kovr

c:ınlamı

ile

yaşama

geçirilmemiş, 12 Jli~art rejiminde ise Anayasam.n dec10kratik ni teıtği yapılan değişik1iklerle zedelenmiş, uygulamada ise,

runu hiçe sayan

işlem

ve eylemler

Anayasanıh tanıdığı

ter ve tcta1it8:c

yapılmıştır.

hak ve özgürlükl~r bugün de kôğıt üzerinde-

dir. Gerçekten özellikle '' 3c:a
maktan çek, AnayGsa ve cnun

İnsan rlakları ve onu-

yElsaları

kurduğu

ile c luşan

~::-e

jim, demokratik ol-

demoluetik kurumlarla 0rJci51ü otori-

;;~önetim ni·C;eliğindE>dir.

Musscl:5.ni 1 nin Adalet

BcıJ-can~

Rocco 'nun hBzırladığı 19 30 İtalyan Ceza Kan«num1an Türk Ceza Kanununa
agırlaştırJ.laral~
niteliğini

düzenin

141 ve 142 numaralarla

vurgulamaktadır.

'1' oplumsal

çimentolaştırılmasını

aktarılan

gelişmeyi

sağlamaya

sınıfların

hakkümüne yol açan bu maddelerin

kurduğu

bağımsız

taya sürüklemek
neği
yoğun

is~eyen

rahstsız

güçler

çetelerle ülkenin dört bir

diğer

sosyal

değildir

olarak, ülkeyi

smaçlarını

y.ınında

ve var oJ_an
fi-

ta-

sözcüğü

ile

.Bugünkü ortamda ise,
açık

ve kaba bir dik-

gerçekleştirmek

can

aykırı

sı.nı.flara

rejimi demokratik

bir hukukçu i r:in müml-cün

rejimin susyasal örtüsünden

örılegıeye

yönelim kurulu düzene

kirleri yasaleleyan egemen sosy-al

ni telemek

maddeler rejimin bu

güvenliğini

için Nazi ör-

ortad::ın

ve sistemli_ bir faaliyet içinde bulunmakta ve ne kadar

kaldıran

acıdır

ki,

----

-----------
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L,ılerinden soruı::ılu

bir bakan bu yasa

tanseverler olarak nitelemektedir.
faillerj_nin yakalanarak
anlayışJ.na

haklarında

Tasarlanı::ıış

yapanları

eylemleri

olaylarının

adam öldurme

kovuşturma yap:ı.lmaması

vs-

en ilkel hukuk

ters düsen bir gerçek r;larak gözükmektedir.
Birliği

Türkiye Barolar
uluslararası

devletin

dışı

uygulamay: 7e

b~

Genel Kurulu, Birlik Yönetim Kurulunu

yükümlülüklerine

ı.ıJgulac:ıaP.ın

hukuksal

aykırı

olarak ülkemizde süre gelen

niteliğini

kamueyuna

gere.kli fal.üiyE:tle:ri sürekli ve etkili '.larak yapmaya

için

çagırmaktadır. n

Evet, birinci madde bu.

BAŞK}.N-

Şiı::ıdi,

yansıtmak

yine önergelerin

görüşülmesine

lerine uygun olarak, ancak üzerinde

~nerge

ilişkin

sahibi

yönetmelik hüküm-

açıklama

yapar, lehinde

ve ale;_rhj_nc e :;:cn-u:;:cJ_ur.
Yine yöneteelik hükümlerine göre, Yönetim Kurulu ve
s~2

likle

haK~Jna

sahiptir.

Şimdi,

Başkanın

söz

istediğini

Başkan

önce-

görtiyorum. Sa-

Hoc2m,

yın

Pcı .:,JL~n

2a::: u ii: ERE'IT- Yönetim Kurulu birinci madde hakkındaki kararı
bırakır.

yüksek taL:dirJ.erini ;,3e
Cen

( Alkışlar)

İIX:Ai'T (İzmir)- Usul hakkında söz istiyorum.

7

·- }'>L•yurun.
,: :; IlEil.N (İzmir)- Efendim Genel Kurul karar tasarısını müza-

C

~cb~l

kere
zakere
bu

Lc 1 ıt

o

dı.ırumclu

s<·,:,

etmiştir.

e ve aleyhte iki

k=:nuscı

değildir,

Bu bir önerge
kişi

olama-z. Bu k('lnunun

ile söz

geniş

bir karar
hakkını

tasarısı

mü-

sınırlanJ.ırmak

olarak müzakereye

açılması

İl'J~;::i CÜI.'-c;N ( Allkara)- Sayın Başkan, tasarılar kurulc:ıuş komisyenlcıra

gid;n,

o~ca:l

a j_::Jc elenir, nndan sonra

Genel

Kcırulun

tasvibine sunulur.

Önerge isa ~na~ge i~lemine tabi tutalım, tasarı ise komisyona gönderelim.
Çok isti:cham ederim, usulsüzlük
BA)IJ\N--

Şi:;ıdi

efendir::ı,

yapıyeruz.

müsaade buyurursan ız •••

Orhcın APAtlHN (İstanbul)'- Usul hakkında snz istiyorum.

BA::;:KAN- Buyurcm Orhan b e;I.
Orhan APAYDIN (İstanbul)- Değerli arkadaşlarım, önerge ile karar
tasarısı

Drasında

kavrac:ı

itibariyle, hukuki nitelik itibariyle bir fark
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yoktur. Bu bir önergedir, eski deyimiyle takrirdir. Biz Parlamento
liz, kanun
imzası

yapınıyorut,

kanun

sunulmuştur.

ile bir önerge genel kurula
hükümlere tabi

hakkındaki

Ama bunun

karar

adına

takdirde, bu
almak için

~enel

kararı

Bu, karar

yapılır.

niteliğinde

BAŞKAN-

Hurşi t

değil

muhterem

Sayın Hurşit

KANGAL

önemli maddeler var;

heoen

yarın,

Bu

olacaktır.

birçok

Kan6al, usul

Birliğin

buyurunuz.

hakkında

şimdi

Efendi w,

f~nksiyonunu

biraz sonraki saatlerde

yapmasını

n d urumdayız ki, önü-

önümüzdeki

günlerd~,

gerektirecek görevleri

lim,
Ben

sayın

delegelerinin hazırladıkları ve birçok imzayı ihtiva eden ve

konuları

di+ekler

bakım-

türlü tes-

yerine getirebilmemiz için seçim var vesair maddeler var. Bir de,
İstanbul

ola-

niteliğinde

arkadaşlarım.

(Balıkesir)-

ınüzde

değil.

edildiğ-i

niteliğini başka

mn elbette önergedir, öneridir. Bunun hukuki
bit etmek mümkün

mümkün

düşünülmesi

Yani bir teklif ya karar

olacaktır.

bir karar

bağlayıcı

arkadaşlarımızın

diyoruz, çünkü bu öneri kabul

ya temenni için

yapılır,

bunun sonucu

caktır,

tasarısı

bazı

Elbette bu, önergeler

türlü

olacaktır.Başka

Kurulun

Biz,

çıkarınayacagız.

deği

ihtiva eden bir önerge diyelim, karar

faslında

adına-ne

egilimi tesbite medar olacak bir

verilmiş

dersek diyelio, ama

Başkanlık Divanınd3n

tasarısı

içeriği

çok

istirham ediyorum;

şu

geniş

diyelim,
diye-

tasarı

olan bir teklif var.

önerim oya konsun:

Yakın

'da olağanüstü bir Genel Kurulumuz toplanacaktır. Bu Genel Kurulda bu
kenula.rı

et;raflıcaı

tartışalım

ve bi.r sonuca

varalıo.

O Genel Kurulun ko-

nusu olsun, gündem oaddesi olsun ..• (nGüncel konumuz bu" sesleri) Olabilir efendim •• ,Sözüwü kesmeyiniz efendim,

aylarınızla

karar verirsiniz ..

(Gürül tüler)
BAŞK~- Arkadaşlar;

Birinci günkü
fırsatı

vesi içerisinde
bir

Hurşit
şiwdi

tiğimiz

çok

biz gayret

buradaki hatip

hcıtırlattım;

hatibi serbesri

varsa, bunu divana

düşünceniz

dur: Bu

kalmasına

muhatabınız

bunu size

çalı;;oamızda

çıkmasın •• Lütfen,

sizin

bir daha

bır_akalır:J,

onun

değildir.

hatırlatmak

konuşma

çerçe-

edeceğiz.Kendilerine l§ğ atmayınız

ula9tıracaksınız.

KANGAL (Devamla)- Efendim tekrar ediyorur:J. Önerim şu

üzerinde durulan ve

geniş

kapsamlı,

niteliğini

tesbitte henüz güçlük çek-

çok önewli konuyu, çok

yakın

bir tarihte

top~
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lanacak olan ve

üç maddeyi müzakere edecek olan

ola~anüstü

Genel

Kurula bir gündem ;naddesi olarak getirilmesi hususundaki teklifimin cy-istiyorum.

Bnmasını

Saygılar

Efendim, bu konu

BAŞKAN-

artık oy~ayamayız.

rüşürken,

buyruğu

ve oylarken.

önergede birkaç madde içerisinde
o

talimatların

üst

rar, o gerekçenin

altında

sal olarak arzedeyim,
pacağım

bunu.

noktada, konuda

ları

talimatı

arkadaşlarım

şudur:

olarak ülkemizde süregelen
rak

kamuoyuna
yapma~a

cagınız;nudur.

yansıtmak

Bu

vereceğiniz

Bakınız

Uluslararası

ve bu

ka-

mesela, miiçin

kolaylmştırmak

~a

koyd"Lık

yapılması is~enen hus~-·

Birliği

Genel Kurulu,

yükümlülüklerine

uygulamanın

aykırı

hukuksal ni telj.-

için gerekli faaliyetleri sürekli ve etkili olayapma konusunda talimat vermektedir. Oylayasahip

açıklı~a

zannediyorum. O itibarla,
dı

oylamaları

son paragrafta

uygulamayı

çagırmaktadır,

,husus

~

fıkradır.

Türkiye Barolar

Birlik Yönetim Kurulunu, devletin
ğini

ortaya koyarken,

Sizin

yazmışlar.

bu

arkad3şlarım,

kısatalio.::ıtları

öneren
ve

kıymetli

Bu önergeyi gö-

d emin bir sayfa için d e gerekçesini ortaya

dile getiriyorlar. r, da

sıiı

kısa

g0rüşmeleri

Bakınız,

Genel Kurul karar

arkadaşlarım:

Şimdi,

gerekçeler

kısmında

bunı:

yerine getirmekle görevliyim.

bir noktaya dikkat ediniz

tartışırken

bu konuda karar verildi,

nylandı,

nasıl konuşacagJ_ hakkında

Önergenin

ittihaz buyurdu, ben o
Şimdi,

sunarım.

sonr.a mesele

~lduktan

önergenin bu bölümünde

şimdi,

kolaylaşacaktır
Sayın

Ahmet Ham-

Sayar bey lehinde, buyurunuz.
Ahmet Harndi SAYAR

lege

arkadaşlaTım;

(İstanbul)- Sayın Başkanlarım,

huzuTunuzda müzakereleTi

yapılan

karar

kıymetli

de-

tasarısı

nite-

liğindeki önergenin Basokanlık Divanınca da açık seçik ifade edilen, 1 nci

:addenin sonundo yeT alan cümlesi,
tarafından
eğilim

ele

alınmaktadır.

dozunun yeterli

birleşebileceğimiz
BiTliği

yıllaTdan .. beri

Ancak, bugüne kadar

olmadıgı

bir netice de

hususunda
vardır.

Türkiye BarolaT
cılınış

sanıyoTum

gulamanın

aykıTı

hukuksal

Bu itibarla, Türkiye Barolar

olarak ülkemizde süre gelen

niteliğini

kamu oyuna

ve üzeY'ine

ittifak ile üzerinde

Genel KuTulu, Birlik Yönetim KuTulunu devletin

kümlülüklerine

tarzı

Birli~i

yansı tıncık

uluslaTarası

uygulamayı

yü-

ve bu uy-

için gerekli faaliye·c-
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leri sürekli ve etkili olarak yapmaya
bir karar halini
bundsn sonraki
yın

istenmektedir. Buna

alması

görüşmelerde

Birliği

Barelar

şahsi

Prof.Faruk Erem cevap verirken,

rulunun Genel Kuruldan

çağırmaktadır,

bu karar

aldığı

daha sarih beyanlarda bulunabilmesini
Gerekçe

tasarısının

yan bu karar
arkadaşın

r.ı

bulunduğunu

görüşler

sanmıyorum.

taşımaları

ışığı

Yönetim Ku

altında

ve cümlelerinde çok

çıkmasında

istisnai

Memleketimizd~

karşısında

değil,

çok sanet

dcıha

sağlaGJaktır.

başka,

zaman

adına

Yönetim Ku:rulu

tasarısının

Bun:iın

ve diyoruz ki,

katılıyoruz

kanaati olarak

ettiğiDiz

ittifakla

geldiği

an zaman iktidara

ka

ifadg

kısmında

denmektedir.

açıklık taş

düşünce

siyasal

sahibi ola
zarııan baş

iktidard::m çekildi'kieri

Türkiye

za-

iktidarların

demokratik esas

Bar~lar Birliği

lara göre yönetilen anayasal d üz eni koruyan bir toplumun hiç bir bütçeden
;yardım

almaksızın

bir

bağıuısız

tamamiyle

teşekkül

bir te şekkül

bağımsız

olduğu,

weydcnda elan bir hakem

elduğu

mali

kuruluş

bakımdan

cüarak bu

s apınaları önleyici kesin kaid el eri ifao e etmesi ve sadece bir rapor
lamak, bunu kamu oyuna sunwak

değil,

meydana gelecek olan vahameti de
ne gibi müeyyidelerin
tır.

nu itibarla,

lümün
db

istediği

şu

karşımıza

alınacak
açık

bunların

·açık

yerine

getirilmer:ıesi

ve kesin ifadelerle

ifadelerle yer

tasarısında
alGJış

şekilde

Yönetim Kurulunun dikkate.

ederek huzunmuzdan hürmetle
BAŞKAN-

halindE
ve

olacak-

Genel Kurulumuzun, gön-

bulunan ve iki

üzerinde bir paragraf halinde yer alan hükmü bütün

sıtacak

hazır

belirtınesi

çıkacagının b~lirtilmesi ~erinde

elan karar

da

almasını

numaralı

muhtevası

sağlamasını

ben-

ile yan-

istirham

ayrılıyorum.

Efendim usule

ilişkin

Divan

bir önerge

gelmiştir,

okutuyoruw.

Başkanlığına

Dilekler konusunda verilen önergelerle ilgili konuların görüşül
mesinde zaman tasarrufu
ve

konu~maların

lanmasını

beş

bakımından

da_kika ile

bir lehte ve bir aleyhte söz verilmesi

sınırlandırılmasının

oylanarak karara

bağ

teklif ediyoruz.
Ahmet Güner
BAŞKAl'J"-

bir aleyhte

Şimdi

esas en, yönetmelik

konuşıJlacaktır.

gereğince

Bu önergenin bu

kısGJını

Turhan

İmre

ancak bir lehte ve
oylamıyorum.Bunu

böyle

ı

!
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et~ek

tatbik

kısmı

Ancak son
ması

konuşmaların beş

olan;

yolundaki önerge bölümünü
konuşmak

aleyhte
kika ile

mı? •• Yok.

uygfn bulan

Kabul etmeyenler ••• Görüş~elerin

beşer

Cemalettin

sayın

GÜÇDEMİR

Divan

Başkanının,

kısım

netice olarak ona bir

dakika ile

sınırlandırıl~ası

var.

diyeceğim

Şöyle

dcı

sayın

buyurmuşlardı.

kesin

semutlaşmamış,

şekilde

Aslında

ve

söyilıediği

Divan

ekuduğu

Başkanı

tak-

tesbit

ha-

birtakım

edilmemiş,çok acı

katılmıyorum·.Jı.slında,

bu kenularda raporda da,

idarıAyargı kararları,

sayın

Gösterilen gerekçelere

ki: Geeterilen gerekçede ileriye sürülen

varılmıştır.

raporda da, mesela;

arkadaşlarım,

elduğunu

yek; fakat

i thamları saptayan bu gerekçeye bendeniz

bu netice-

ekuduğumuz

hukukun üstünlügü, Anayasaya

kanunlar sorunu, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin durumu,

rarlarının

itti-

Cemalettin Güçdemir, buyurunuz.

.sonunda paragraf halinde

diseler var. Henüz

aykırı

da-

buyursunlar.

arkadaşlarım işaret

(Gaziantep)- Muhterem

dim ederken, bu gerekçelerle diye

ye raporda

görüşmelerin beşer

O halde,

edilmiştir.

Önergenin aleyhinde

itirazım

sınırıandırıl

dakika ile

ve oylamak gerekecek. Lehte veya

görüşmek

isteyenler var

sınırlandırılmasını

fakla kabul

gereği.

mecburiyetindeyim zaten. Kanun

yerine getirilmemesi, siyasi partilere

düşen

yargı

ka-

anayasal görev-

ler, idarede taraf tutma, bütün bu konular raporda da var. Oradaki ifade
tarzı

ile, etadaki gösterilen lüzumlarla burada

ediyor'um. Fakat bu

paragrafın,

yani karar

kısmı

varılan

neticeyi· kabul

elarak sunulan

üstündeki gerekçelere,

itharnları

henüz tesbit

hadiselere kesinlik verilerek ileriye

.edilmemiş

somutlaşmamış,

tarafgir

paragrafın

ithamları

ve

sürülm~üeri

ni kabul etmiyorum. Bilhassa bunu belirtmek isterim.
Saygı

ile arz ediyorum.

BAŞKAN-

Efendim, lehinde ve aleyhinde

nin talimat verilmesini isteyen
cağım.

Talimat

teşkil

eden

kısmını

fıkrayı

konuşuldu.

tekrar ekuyarak

Şimdi

oylarınıza

gulamanın

aykırı

suna-

okuyorum:

"TBB Genel Kurulu, Birlik Yönetim Kuruluna devletin
yükümlülüklerine

öneri-

olarak ülkemizde süre gelen

hukuksal niteligini kamueyuna

leri sürekli ve etkili olarak yapmaya

yansıtmak

uluslararası

uygulamayı

ve bu uy-

için gerekli faaliyet-

çağırmaktadır."

Türi;iye Barolar Birliği
v;uw~han<sl

-
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Tekrar ediyoruo: TBB Genel Kurulu, .Birlik Yönetio Kurulunu cie;·letin

uluslararası

uygulamayı

ytiküolültiklerine

uygulaosnın

ve bu

aykırı

olarak ülkemizde süre

niteliğini

hukuksal

gerekli faaliyetleri sürekli ve etkili olarak
mat verilmesine taraftar blan
Bu yolda bir

talimatı

arkadaşlar

işaret

konusunda tcü.:.-buyursunlar .. ,

buyursunler •.• Tali~~s ·e-

işaret

gereksiz bulanlar

kamuoyuna yan sı toak iç].

yapoası

lütfen

ge~cı:

rilmesi kabul edilmiştir.
Hurşi t
k~f

KANGAL (Balıkesir)- Hurşi t Kangal •• Ben ı:nüstenLifim, İ::;~_._·

zaman

ayrılıp

tartışma

üzerinde

birlikte

sunuloası

lıyoruın.

Sonucuna

çok

aykırı

ilkesine

Danıştayın

yayımlama

oylcındığı

gerekçesiy~e

için müstenki::' kr.

maddeyi okutuyorum:
bağlı

cıarak yargı

kınaoakta

devlet

anlayışına

organları

iptal ve yürütmeyi durdurma

uygulanmmaasını

için, ve

katılıyoruo.

"2- Genel Kurul, hukuka
tünlüğü

kısıtlandığı

hususu tereddütlü olarak

BAŞKAN- İkinci

ri

k~fi

sebebini belirtmek istiyorum. Sonucunu kabul etmekle beraber,

ve hulml':un :J;c;-.

kararlarının,

kararlarının

yürütoe

ve Yönetim Kunüunu bu uygulamaya

ve d emeç vermenin ötesinde bütün demokratik

öze1Jj_

ı::: . ~c.

org::ırnn~;c:
karşJ.

b 'Jcb.

kuruluş1ar

:J.

işbirliği yaparak yasal direnoe eylemlerine girişıneye davet etmeldfdiJ~.

Cengiz İLHAN (İzmir)- Lehinde söz istiycırurn.
BAŞKAN-

Buyurun efendim.

Cengiz İLHAN (İzoir)- Sayın delegeler, bu konunun özellikl·P lobul edilmesini istiyorum. Çünkü
kararlarının uyg·uıanmaması

kanımca,

konusunda

kamu cyu önünde bu sorun enine boyuna
ülkenin

başbakanı,

gösterebilr:ıiştir.

bu konu biraz daha
Buna

gerekli hassasiyeti
kararlarının,

ortaya

çıktığı

karşılık,

gösterdiğini

yılı

tartışılmıştır.
konm,ıulur

maalesef

zaman,

~l1

bir biçimde kaleme

alınmış

gereği

oı"taya

ç:ı.k:u.

O . kadar ki,

'iT:
lı:';~

ve bi ter, deme ciLretjn:i

Yönetir;ı

Kurulumuzun hu

söyleyemeyiz. Yönetim Kurulu,

haziranda bir bildiri

sapmaların

r:ıah~cer:ıc

içerisinde

tipik olaylar

Danıştay kararlarının uygulanmaması

diride, Anayasadan

gulanması

çi'ık

1975

ile ilgili

l:o~:.~.,cla

mahkeo'~

olara 1-~:

yayınlaoıştır.

:Su 1='.t--

V\')hameti uelirtilmektedir. Gayet mücen:et

olan bu bildiride, oahkeoe

hususunu belirten

Dcımut

tek bir cümle

kararlarının

~y

bulunmmnaktac:!.ı:;'',

-----------

~-..
~"-

-

---- - - - - - - - - - - - -
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mamasının,

Bar e su, Yönetim Kurulundan, mahkeoe
gaşantısı

ülkemiz,in gerek hukuk

toplantı;ya

çagırr:ia

hususundB bir talepte

uygulan-

mesleğimiz bakımın

ve gerekse

Birliği

dan önemi üzerinde durarak, Barolar

kararlarının

olağanüstü

Genel Kurul. unu

bulunmuştur.

Barolar Birlic:;i Yö-

netim Kurulu, bizim bu talebimize Balıkesir Bar~su, İstanbul Barosu,Bursa Barosu, Kecaeli Baresu

katılmış bulunmasına

ze, biraz önce, iki gün enc e defterden
lunca bu konuda zaten bir bildiri
gerek

bu

bize bildirme lüzumunu dahi

kararı

·
ilke

bulunmadıgı şeklinde

karar defterinden

Aynı

açısından almamıştır;

açısından

kamu oyu önünde

ne dereceye kadar degeri
alır,

başka

bir

şey

s~runu

kalacaktıı·.

eğer

ilamlar infaz

edilı::ıiyersa,

kötüsü,

İsmail Cem-Yalçıntaş

sorun bir meslek

uygulanmazsa ve bu
bilmiyorum

He:pinizce malumdur ki, avukat ilam

Hepinize e malumdur ki, hukuk devleti
demek ise ilam edemektir. Hepinizcg

İşin

mesleğimizin,

aldığı ilaının

yapamaz. Ama

Genel K·Jrulun to:p-

değildir~

tesçil edilirse, bizim

açıkça

Ifuru-

gere, Yönetim Kurulu konuyu

öğrendiğime

kişi

Yöneı:;im

hissetmemiştir.

Eğer r:;ıahkeme ilaroları

sorunu, bir hukuk serunudur.

göre,

bir karar verrniçtir.

Yönetim Kurulu ktmuyu

Oysa sorun_

almıştır.

öğrendigic:te

yayınlandığından,

lanc:tasına

bizim bu talebirni-

rağmen,

der.rıek,

kurc:ı

geçerli

olması lazımdır.

mahkeme demektir. Mahkeme

r:;ıalumdur

ancak

'

ki, idare ve

msal bir

kişi

eşitlikten

eşitliği

öteye gi-

demez. Maalesef Yönetim Kurulu bu çek vahim •layda, zannediyorum ki vahim demekle

haksız

tir ve Barolar
nağından

gitmi§tir. Bu
ne _g.re,

kılmıştır.

broşür

r:;ıahkeme

için

Anayasanın

nacaktır.

Şu

karşılık,

nedir? Bugünkü

hükmü

hale

bunun için
vardır.

eı;öre,

bunu

lam ifadg etmemektedir.Ne
lanacaktı,

Buna

mahkeme

bir

tesbit
tavır

broşür yayınlama

mevzuatımıza

kararlarının uygulanması

Arkadaşlar,

ayrıntılarıyle

Genel Kurulunu böyle bir dmrumda

Birliği

mahrum

konuyu bütün

değilim,

edememiş

alma olayoluna

göre vs hukuk ilkeleri-

gerekir.

broşür yayınlamaya

gerek y0ktur. Bunun

Anayasa diyor ki, geciktirilmeden uygulaispatlaınak,

yapmalıyız?

kararlarının

malumu ilan

Barelar

Birliği

infazının gerektiği

edecekti, ne suretli karar verir,

erası

meçhul

etc-ıek

bizce b:Lr an-

Genel Kurulu top-

hususun11 müzakere

talıii,

Genel Kurulun ka-
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yüksek ve bunun için ilgilileri soruolu

rarı

lerini
yın

-

gerekli mercilere

hazırlayıp

kılacak

sunacaktır.Şu

somut kan-un öneri-

hale göre 9 lütfen sa-

Genel KurulunuzM bu konuda hassasiyetini belirtsin ve özellikle Yö-

netim Kuruluna bu hususta talimat versin.Yönetim Kurulu,
kuki olan bu

olayı

politikadır.

Saygılarımı

politik

Sabahattin
Sabahattin
fikirdir. Bütün
mıdır,

o

bunların

Oysa bunu politik saymak, bizatihi

sunarım.

(AnKara)- Usul

hakkında

söz istiyorum.

BİLGE

(Ankara)- Efendim, bu önerge ile gelen ana fi-

ki hukukçu olan bizlerin evleviyetle

şüphesiz

ayrı

çok hu-

Buyurun.

BAŞKAN-

kir,

BİLGE

sayoıştır.

aslında

yargı

merciierinden

çıkan

kararlar

meseledir; fakat karar haline

gelmiş

iştirak
doğru

bilir. Burada çünkü bir

beycınat

farklı

yanlış

htlsuslardır.Ancak

benim bu önergede tefrikini istirham ettigim bir nokta
bu haliyle kabul edildigi takdirde, biraz

mudur,

ise, gayet tabii ki

tatbiki, bizim öncelikle istediesimiz

infazı,

edecekleri bir

bir

vardır.Bu

düşünüşe

veroek suretiyle; yahut ilmi

önerge

müncer ola-.
görüşünü

açıklamak suretiyle davranış vardır, bir de eylem vardır. Bu eylemin de
hudutları,

takdir edeceginiz gibi, çok

geniş

olabilir. E;y-lem nedir?Baro-

lar Birligine bu hususta bir direktif de

verileceğine

deyffi iki

eyler;ıin

derim.

kısım

halinde mütalaa etmeli ve

de

göre, bence bu mad-

hudutlarını

çizmeli

Saygılarımla.

BAŞKAN-

Başkan

Sayın

Hocam, buyurunuz.

Faruk EREM ~ Sayın Cengiz İlhan, Yönetim Kurulunun bir

tutumuna degindikleri için ufak bir

açıklama

yapmak zaruretini hissettim.

Gerçekten İzmir Barosu fevkalade Genel Kurul toplamayı önerdi.
Fakat

arkadaşlar,

bunun üzerinde

Kurulu üyelerinden hiç biri,
mümkün

olabileceği

farklı düşünceler

yargı kararlarının

ı'llabildi,

infaz

ac:ıa

Yönetim

edilc:ıemesinin

de

yolunda Yönetim Kurulunda hiç bir fikir dermeyan edil-

memiştir.

Bu itibarla esas üzerinde bir

ayrı düşünce

yok.Fevkalade Genel

Kurul önerisinin lehinde de, aleyhinde de Yönetim Kuruluna o kadar
istekler geldi ki, biz burada bir Genel Kurul
Amar görevden

kaçmış

degiliz. Genel Kurul

toplamayı

toplansaydı

ne

zıt

uygun görmedik.
yapılacak idiyse~

tji

-------~

---~-~----~~----

~(
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yapıloı9tır,

Şu

limsel bir

vardıe::ımız

ettik. Tazminat

·r

vefcıtla

her

sr:ınuç;

;yolundaki

yetinileceği

varsa,

Biz burada bir itharnname kaleme

etüd-değildir.

Başkanından başlayarak

dik. Ve

için "sadece bil-imsel" dendi, sadece bi-

yayınlanan b;röşül'

kadeıneye

iptal

eğer

Kanunundaki

Danıştay

yanlış

gğbij

gönder-

broşürümüzü

tezminatın

verilmesiyle

saglatn kaynaklar göstererek izah

anlayışı,

karatı

münhal olDak

binlerce adet

şu

Devlet

aldık.

gerçekten uygulanamayacak bir durum
anca,:fc

1";

zaman akla gelebilir.Bu neden-

le tezminata kurtorıcı simi t giğbi sarı~manın hukuki iımadığını çı;k açıkça anlattık. Sonra dedik ki, bu işin s~rtu Yüce Divana gider.Çünkü Anayafiili

sayı

işlemle.

ihlol etmek mür:Jkün oldugu gibi, •nun

mak suretiyle de jhlal etrnenj.n
bu

iş

146'dan

başlar,

gç,rektiğini

açıkça

230'a kadar gider, memurun

yazdık.Kademesine

ve yine zannediyorum ki çok iyi bir

göre

sıfatına görğ.(Alkışlar

Bu i tibarla Yönetim Kurulu, zannediyorum ki göreVini
rumdadır

yapma-

dediğini

yaprnş

du-

şekilde yapmış durumdadır.

Önerinin ikiüci m:::ıddesine katılıyoruz, ç~kü öneride gayet is:Jbetle yasal
direnoed_en bahsedilmektedir. Kabul ediyoruz
BAŞKAN-

Efendim, aleyhinde

efendim~(Alkışlar)

k"nuşmak

isteyen

arkadgşımız

var

mı?

Buyurun efendiıı. ("Jı.le}\e konuşuldu" sesleri, gürültüler)
Cemalettj_n

GÜÇDEMİR

(Gaziantep)-

Muhıllerem arkadaşlarım,

bir görev y:JpJ_ynruz. Sizlerin fikriniz benim için hürmetle,
karşılanr;ıaktadır.B@nim

de

di.isıüncelerim,:.

bartma

tarihi

saygı

ile

görevlerim, tarihe

karşı

karşı vazifelerüı var. Ben de görevir:ıi ifa 'edeyim, lütfedin, EJ.Üsamaha ile
karşılayın,Se-rginize

veya

birkaçınızın

iltica

ediyı;rum.

elinde infaz

Sanmayınız

edil~emiş

ki, yani sizin birinizin

il§m var ve bunlar sizi

ıstıraba

sevkediyorsa, bende de var. Eger burada imkan verilseydi, bir en~ri statüsü

i~inde

şekilde

bir lehte, bir aleyhte

değil

de, fikirleri

olgunla~tıracak

müzakerelere imkan verilseydi, benim de birçek misallerim, sami,~

mi

maruzatım

alacaktı.

Arkadaşlarım,

biraz evvel

sayın Başkanımızın

hususu dikkatle dinledim. Daha evvelce

broşürü

izah

buyurdukları

de tetkik ettio,

çalışma

raporunu da tetkik ettim. Bu kQ,nuda Yönet;:km Kurulunun yeter vazifeyi yapmış

.!lduğuna

şahsen

kaniyim, Bu,

hasscısiyetin,

bu gerevj n

devamı

meseleyi
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halledecektir; amma bununla yetinmeyip bir
ratik

bir gösteri

sa, bu direnmenin

bahsediliyor, demek·

birlikte yasal direnmeden bahsediliyor. Bu direnmenin

kuruluşlarla

altında

kınamadan

varsa, bu direnmenin

yürüyüşü

sendikalarla,

altında birtakım

altında

bir boyket var·

teşekküllerle

birlikte

bedeni gösteriler varsa, bendeniz bunu meslekin ciddiyetiyle, bendeniz
avukatlığın

bunu

zarafetiyle, vakariyle kabili telif görmüyorum.Bunu bil·

hassa tasrih etmek istiy("r-um, bilhassa tasrih etmek istiyerum.(Gürültüler)
BAŞKAN- Arkada:glarım,

kendi

gösterdiginiz

kendini~e

Cemalettin

GÜÇDEMİR

lütfen
saygı

saygı

gösterelim.Bu

musunuz

arkadaşlarım;

elacaktır.

(Devamla)-

ben sizin sevginize iltica ederek
tek

krmuşmacıya

G~rüyer

konuş-.yerum,

bubenim görevimdir.Ben

kalsam, hepiniz beni bundan mBn edemezsiniz.Dikte ettiremez-

başıma

siniz, kabul ettiremezsiniz. Bu itibarla, siz

eğer müsamahayı,

hümanizmi

yatar, bilgi yatar, hakka-

seviyorsanız,

niyet yatar. Tek

bunun temelinde

taraflı.

sabır

karar, h-Jye.-an,

siz bir

köşeye

riyerur;, buna

ittini~,
rağmen

l.eğildir.Bizi

hrıkkı

değildir,

böyle bir kararla müzakere

bu bir taktiktir, bunun kaderine de

srz

eğer

meseleleri emriva-·

eluşturoadan

ki halinde kabul, bu müsamaha ile, bu hümanizmle kabili telif
hatta meklekimi!hle kabili telif

siz

vermiyorsunur;.Yasal

rıza

g0ste-

direnişin altında

se-

kağa düşmek

var .Muvaffak elamadınız; Nur.(ıak daglarına m:ı çıkacaksınız? ••

Bu itibarla

sayın arkadaşlarım,

likte

dekülme temayülünü

sekağa

kınama

tabirini, yasal

şiddetle

riyle kabili t•üif bulouyorum. Aziz

direnişlerle

bir-

reddediyerum; bu meslekin vaka-

hecamın verdiği

misalleri, devam ed e

mesailerini yeter .s;örüyerum. Bu maddeyi, Yönetim Kurulunun

başl·adığı

sa inin hassasiyetle

kenulmasını

arz ve teklif

şeklinde

Efendit!l.,

sunacağım.

şu

ilkesine

tayın

aykırı

itibarla;

iı(nergenin ikintııi

maddesini oyla-

Tekrar ekuyerum:

Genel Kurul, hukuka
ğü

•neriyer ve öylece oya

ediyerum.(Alkışlar)

BAŞKANrınıza

devamı

me-

elarak

bağlı

yargı

d evlet

anlayışına

ve hukukun üstünlü-

erganları kararlarının,

iptal ve yürütmeyi durdurma

karar~_arının

yürütme

ezellikle
arganınca

Danış

uygulan

'
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mamasını kınamakta

lama ve demeç vermenin ötesinde bütün demokratik
yaparak yasal direnme eylemlerine
mat

veriyor~

işaret

fen

yayım

bildiri

kuruluşlarla işbirliği

davet ediyor. Bu yolda tali1:ıulan arkadaşlar

Böyle bir talimat verilmesini uygun

buyursunlar ••• Bu yolda bir

işaret

girişmeyiD

karşı

talü:ıatı gğ:reksiz

bulan

lütfen

arkad.:ışlar

lüt-

edilmiştir.

buyursunlar •.• Efendim ekseriyetle kabul

Üçüncü bölümü okuyörum:
yargı

Devlet Güvenlik Mahkemelerini tabii hakim,
ğımsızlığı

ilkelerine,

rulamaması biçir:ıindeki

eden Genel Kurul
beden bu
maktadır.

olağanüstü malıkernelerin

anayasal yasaga

Kuruluş

ve

yargı

organının

ba-

merailerinin ku-

aykırı kuruluşlar

olarak kabul

Kanunu, iptal edilmekle mahkeme niteligini kay-

kuruluşların adalet ya~aoından çıkarılması zorunluluğuna inançalışmalarına

Bu dedenle Devlet Güvenlik Mahkemelerinin

verilmesi için bildiri

son

ve demeçler verilmesini yetersiz bu-

yayımlanması

lan Genel Kurul, yeni bir kanun

çıkarılaraı.k

·bu

enlenmesi amaciyle

avukatların

Devlet Güvenlik Mahkemele-

tırılmasının

rinde görev kabul etmemelerine karar

veroiş,

bu

kC1ruluşlarınxN: yasallaş

kararın

uygulanması

için

Yönetim Kurulunu görevlendirmi9tir.
Şimdi

hiyetindedir.

burada, deoin
İkinci

cümle gerekçe ma-

açıkladıgım g~bi,birinci

cümle, verilen

talimatı

kapsayan, çerçeveleyen is-

tektir.
Orhan APAYDIN
BAŞKAN-

(İstanbul)-

Buyurun.

Orhan 1\PAYDIN

(İstanbul)- Ç~k değerli meslektaşlarım;

bu maddesi, Devlet Güvenlik
ileri

sürdüğümUz

rulu raporunda ve
Anayasaya

aykırı

~neri,

olduğu,

olmuştur.

kernelerin

Anayasa ilkelerine

düştügü,

yargı birliği

aylarınızla

taşıyor.

Şiı:adi,

bu

aykırı

olarak

ilkesine

te~s

edilmiştir.

Yönetim Kurulunun bu

Genel Kurulun

çalışması

kabul

karşısında

eğilimi

bu

şekilde

önergenin

ile ilgili olarak

başkanımızın konuşoalarında,

niteliğinde bulunduğu

sinde, ki yüksek
mazhar

Jlilahkemelerinin'çalışması

gerçekten büyük önem

değerli

hakim ilkesine ters
üstü mahkeme

Önerge s ahi bi ·olarak söz istiyorum.

malıkernelerin
kurulduğu,

düştügü,

tabii

olağan

Bu kabul mu va c ehe-

görüşleri

belli

tutumumuzu tayin etmek

Yönetim Ku--

de kabule

dlmuştur.Bu

malı

durumundayız.

~-------------------------

~240

Muhterem
n~ktasından

iptal

arkadaşıart

Devlet Güvenlik Mahkemeleri kanunu

edilmiştir.

Bunun

Meclisinde

çalışma

dilmiştir.

Yani bir anlamda yasa

yasamıza

gun
de,

vardır.

keme
rı

bir

Eğer

bu

Yani

Ei~

ayk:ı.rılığı

Mahkeme

değildir.

da tesbit

Kaldı

ki,Ana-

için, Anayasaya uy-

edilmiştir.

bir

diğer başka

maddesin-

yerine getirilir, hükmü

tarafından

da tayin ediyor. Mahkeme nedir, mahkuruluşu,

bağımsızlık

unsurundan ay-

mahkemenin onsuz olmaz bir

bağımsızlık,

mahkeme

bıiır kuruluş,

avukatlar olarak

olarak kabul e-

aykırı

haiz

Anayasanın

kavramını

şartı taşııyı:a.;yorsa

kadaşlar.

Bu yasa, Büyük Millet

niteliğini kaz.anması

mahkemeler

bağımsız

kuruluştur?

düşünülemez.

niteliğini

arkadaşlar;

Bu madde, mahkeme

nasıl

yasa

Bunun

muhterem

görevi

yargı

;yasanın

şarttır.

Şimdi.

şudur:

usulünü tesbit ed en kurallara

göre, bir

bulunması

anlamı

şekil

yargı

şartıdır.

niteliğinde değildir

ar-

vazife görürüz.Eiz avu-

erganlarında

katlar elarak mahkemelerde vazife görürüz. Kanunumuz bize bu şekilde vazifemizi tesbit
Şimdi,

üç

kişiyi

nun

şöyle

bir

siyasi iktidar

sayalım;

vazifemizin

etmiştir,

şey

yargı

sınırlarını.

düşünebilir
organı

dışında,

katılacak mıyız

Anayasa hükümleri

arkadaşlar?Katılacak mıyız?

Devlet Güvenlik Mahkemelerine girilmemesi
de savunma

hakkının

karşısında

hakkı bakımından,

kımından,

başvurulmasını

bu yela

kedilmesi degil,
hakkını

sanığın

ayaklar

kuruluşların,mahkeme

dışında

kişilerin haklarını

larını savunmaktır.

bırakılması

alan, Anayasaya
hakkını

Arkadaşlar,

gereği

gibi

aykırı

bu

ba-

yapılması

maksadımız sanığın
değil,

ak-.
ter-

malıkernelerin

olarak kurulan bu
faaliyetinin

savunuyoruz. Bizim görevimiz sade-

savunmak

Bu mahkemelere

•• Şimdi,

bir teklif, bir yer-

niteliğini taşı~ayan bu kuruluşla~ın

t;nlenmesidfr. Bir yerde insan
ce tek tek

savunmanın

istiyoruz. Yani

savunmasız
altına

şeklindeki

gibi telakki edilebilir.

sine, biz savunma

sını

var

düşünülebileceğini

hakim ölarak seçip getirse, bu mahkemedir dese, biz gidip bu-

sorumlulu~una

savunma

misiniz;

değildir,

girmer;ıeil;ı:

tüm olarak insan.hak-

suretiyle bu

hakkın

savunma-

yapıyrruz.

Şimdi

Earelar

arkadaşlar,

Eirliğidir.

Türkiye'de bu konuda tek yetkili güç Türkiye

Türkiye Barolar

Birliğinin dışında

hiç bir güç bu

-

-
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malıkernelerin çalışmasını önleyemezı

lerin

kemesinin

vermiştir,

dikkatinizi çekerim; Adana Devlet Güvenlik Mah-

karar bir

verdiği

yasalara

bağlı

mesi hakimlerinin

değiliz

belirttiği

dayanılarak

aynı

zamanda hukuka ve

insanlarız.

şünülemez.

Bu

vermekle tarihi bir girev ifa

mahkemeler

çalışaınayacaktır,

vicdanlarımı

Bu hakimlerden daha geride

çünkü

avukatsız

davranış iseı

gildir. Aksine olarak bir

gerekçe ile:Biz

Adana Devlet Güvenlik Mahke-

arkadaşlar;

gibi,

şu

ve

za göre hareket eden
kararı

Ceza Muhake-

bakırnarboykot niteliğindedir.

meleri 'Usulü Kanununun bir maddesine
yalnız

bu mahkeme-

olsa fikrini izhar edemez. Adana Devlet Güvenlik Mah-

karşısında

kemesi karar

Yargıtay

Örnek vereyim;

etmiş

olarak

kalmaınız

dü-

olacaksınız.Bu

çalışınası

mümkün demalı-

8u mahkemelere girmekle, bu

kernelerin sorumluiuğuna katılmak demektir, hukukun çiğnenmesine katılmak
demektir, insan
arkadaşlar.

haklarının

bu

Maruzatımı

Lehinde

BAŞKAN-

Ziya Nur ERÜN

ayaklar
şekilde

sayın

altına

alınmasına

Ziya Nur Erün, buyurun.

(İstanbul)-

İptçıl kararının esası yayınlandıgı

Şimdi,

demektir

bulunuyorum.

özetlemiş

Efendim, Barolar

rulunun rapörunun 28 nci maddesinde (E) bendinde
venlik Mahkemeleri

katılmak

tarihte

Birliği

şöyle

Yönetim Ku-

bir hüküm var:

yürürlüğe girmiş,

Devl.:;t Gü-

kaldırılmıştır.

bu tabir

karşısında

düşen

bize

bir

şey kalıyor.

Olmayar

bir mahkemenin huzurunda biz görev yapabilir miyiz, yapamaz

mıyız?Bunu

bir

malıkernelerin

varlıg_ı_nı

kar

meselesi olarak ortaya

tutarlılık

etmiş

kabul

etmiş

oluruz ve

duğunu

kabul

kabul

tutarsız

ettiğimiz

ediy~ruz

sızlığa düşmemize
değildir

bir duruma

zaman, bu

ve bu çözüm
etmeyeceğiz

yasalsa, o zaman bu sözü geriye
nun

başka biı·

çözüm

haline geliriz.
değildir,

tarzı

Aslında

düşeriz.

yaparız.

bu

ve

~raya

yasal bir mahkeme ol-

insanlar olarak; bu yasal

onların

karşısına

çıkmayacağız

gidip görevimizi

olamaz. Çünkü o zaman biz

sayın

girip de bu

reddediyoruz. Böyle bir tutar-

tutarlı

afuacağız,

Çünkü Türkiye'de biz

Biz

malıkernelerin

tarzını

imkan ycktur. Ya

deyip kabul

eğer

olarak oraya gidip görev yaparsak, bu sözümüzü in-

kanuni ve yasal merciler önünde görev
savunmayı

Biz

ataçağım.

veya

yapacağız.Bu

tutarsız

insanlar

Yönetim KuruJru bize bunu öneriyor:"Yasal

girmeyin" diyor. Bundan bu anlam

çıkar,

ba9ka anlam

çıkmaz.
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Yasal

ollılayan

kararın

göre de, bu

Ak~i

selesidir.
rinize

m.ı ?Yapawaz

bir mercide avukat görev yapar
şekilde

mutlakebu

Yapamayacagına

•

geçmesi gerekir.Bu,
almış

takdirde biz bu sözU geriye

tutarlılık

oluyoruzı

O

d~

me-

takdi-

kalır.

AbdUlkadir ERYURT (Erzurum)- Usul
BAŞKAN-

hakkında

söz istiyerum.

Buyurun.

Abdülkadir ERYURT (Erzurum)- Efendim, muhterem heyetten bir
istirhamım

istedio. Bu usuldUr. ÇUnkU reyimi

öğrenmek

mış

olarak

yelim,

kullanırken bazı şeyleri

olacak. Önerge sahibinden, reyimi
kullanacağım.

kab~l

İstirhamım şudur:

kullanırken,

bir

şeye

inan-

Mahkemeye girmeyelim •• Girme-

ettio sizinle beraber. Aoma, mahkeme adli müzaheretten bir

müdafi tayiniline karar verdi, baroya bildi9di, bar• adli mUzaheretten bir
vekil vermeye, bir savunma yapacak avukatm tayine mecburdur ve bu avukat
bu vazifeyi ifa edecektir. O zaman mahkemenin
gelecegiz. Bir dakika evvel, mahkeme
dedik; bu

kınayalım

BAŞKAN-

bütUn

GÜÇJJEMİR

haklarırüı

adabına yakışmayan

nun

tınıza

iltica

sayın

tarzda i

karşı

:infaz etmiyorlar diye

Cemalettin

(Gaziantep)- Pek
lUtfen

kullanacağım,

ediyoruw.Sağ

kararlarını

bu karara

halledeceğiz?

Önergenin aleyhinde

Cemalettin
cağım,

tezadı nasıl

verdiği

thmı

GUçdeınir,buyurun.

sayın arkadaşlar,

konuşuyor

konuşa

diye beni bu salo-

edip gayretimi kesbetmeyin' semaha-

taraftan bir. itharn geldi de bu nedenle arz

ediyoruc-ı.

Arkadaşlarıw,

dır.

Bir

kararı

var

Anayasa Mahkewesi var

wıdır?Vardır.

Nedir bu

sonra yürürlUge girmesidir. Bu hüküm

wıdır,

bir

karar?İptal

karşısında

vakıa

mıdır?Var

hUkwünUn bir sene

])evlet GUvenlik Mahkeme-

leri bir realitedir, sowut bir gerçektir, fiili bir gerçektir, hukuki
bir gerçektir, anayasal bir gerçektir. ÇünkU Anayasa Mahkemesinin kararı

böyledir. BUtün bu fiili gerçege, bu anayasal

mesinin

kararının

mevcudiyetine

sırt

mesleei,iyle
rar
ni

vakıalara

yükUr:ılUyülJ..

alırsanız,

yapamazsın

sırt

Sıfatım

Anayasa Mahke-

çevirip de gider • mahkemedeki gij-

revimi boykot ederselJ., o mahkemedeki görevimden
zettigim somut

gerçeğe,

kaçınırsam,

çevirmem olur. Ve ben

bu benim ar-

avukatım,

mUdafaa

bu. Siz burada önleyici lJ.ahiyette bir ka-

bu yasal bir oahkeme

değildir,

sen erada oüdafna vazife-

diyemezseniz, ne derece kanuni olursunuz. Bir. Siz böyle
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bir karar verir de ben ona uymazsam beni hangi mesnede dayanarak itham
kınayabilirsiniz?Kendi

edebilirsiniz veya tecziye edebilirsiniz? Veya

te·

melimizi inkar etmek oluynr. Bir taraftan müdafaa mukaddestir diyoruz,
işaret huyurdukları

hatta buna, biraz evvel Abdülkadir beyin
kanuni müeyyidelerle
mayız

bağlıyız

gibi sarih

diyorsunuz, bize verilen vazifeden

kaçına

diyorsunuz, ondan sonra bunu boyket edelim diyorsuniz. Olmaz böyle

şey arkadeşlar.

Hissi sebeplerle anayasal gerçekiere

Ama gönlünüz istemez, girmezsiniz, o

başka.

sırt

çeviremeyiz.

Fakat bu bir mahkeme
kararı

dir diyemezsiniz. Mahkemedir, Anayasa Mahkemesinin

değil

iye mahkemedir

Arz ediyorum.
BAŞKAN-

Faruk Erem, buyurunuz.

Sayın

Faruk EREM-

Başkan

içerisinde olmak

koşulu

Arkadaşlar,

~önetim

ile Genel Kurulun

Kurulu, yasal çerçeve

verdiği

bütün

kararları

elbet-

teki yerine getirecektir.
Değerli

üçüncü madde elarak kaleme

arkadaşlarım,

alınan

metin

bir gerekçeden ve iki sopuçtan ibarettir. Gerekçeye, yani Güvenlik Mahkemelerinin durumuna ait olan
bulunulmuş,

tümden

üm sonuç iki.
bir kanunun

kısma

katıldığımızı

İptal kararından

çıkarılmasına

elimizden gelen her gücü

engel

kaçmış

veya

da

şifahen

senra bi.r
olalım.

sarfedeceğiz.

meyelim sonucuna Yönetim Kurulu
ta gözden

Yönetim Kurulu raperunda

men takiben Ceza Kanununun 236

ncı

etmiştim.

çeşit ısrarı

Bu

kısmı

Yalnız,

katılmıyer.

hatırlayamamışız,

de arz

açıklamada

Fakat

varı

muta zammın yeni

aynen kabul ediyoruz,

bu arada mahkemelere gir-

Sebebi

arkadaşlar;

bir nok-

malum; Anayasa tadillerini he

maddesi 1490

sayılı

Kanunla

değişti

rildi, bizim gibi kamu hizmeti görenlerin de gi'irevi terketmeleri bu gerekçe ile suç haline getirildi. Bu

iti':ıarla

Yönetim Kurulu, sizlerden

özellikle ve istirhamla niyaz eder; mahkemelere girmeme yelunda sonuca
lütfen

varmayınız.

Şahsen

Ben

büyük bir vizdani sorum
verildi, be2 de bu
bir kimseyi

şavunma

çeşit

böyle bir

altına

kararı,

gireceğim.

aldır:a.

dinlemekte

Diyelim ki, böyle bir karar

bir mahkeme önünde ölüm

g(irevini

affedıimiz,

cezası

Ben hu görevden

ile suçlanan

r:ı.asıl kaçarım.Bu

itibarla, mesleki.kuruluşl~r arkadaşlar için her türlü tedbiri alabilirler; ama

Vicdanlarıyle

karşı karşıya

getirmernek

şartiyle.

Kaldı

ki,

a~A-

-
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Kanunurnuzda sarih hüküm elmarnakla beraber,

katlık
tandaşı

savunrnasız bırakmarnaktır.

verdi, bu misalde

haklıdırlar.

Sayın

Ben daha

gi bir sebeple, mesela çevrede tevlit

ettiği

ittihaz

buyurmarııanızı

va-

r::ıisal

bir misal vereyim; herhan-

başka

kötü duygu, tepki sebebiy-

davası

baro üçüncüyü tayin etmeye. O halde, sa'vunma
kararı

anlamı

Abdülkadir beyefendi bir

le iki avukata bir kimse müracaat eder de
gelen bir

ve

kapsaını

mecburdur

alınmazsa,

hakkının

tahdidi

anlamına

bilhassa rica ediyoruz efendim.

( Alkı şlar)
BAŞKAN-

O halde efendim ekuyorum:

Devlet Güvenlik Mahkemelerini tabii hakim, yargı erganının bağıınsızlığı

ilkelerine,

rulamaması

biçimindeki anayasal yasaga

eden Genel Kurul
beden bu

Kuruluş

aykırı

kuruluşlar

Kanunu iptal edilmekle mahkeme

adalet

kayson

ve demeçler verilmesini yetersiz bu-

yayımlanması

önlenmesi amaciyle

çıkarılarak

bu

:lıı:ııı:N:ı:bm avukatların

kuruluşların yasallaştırıl

Devlet Güvenlik Mahkemele-

lütfen

işaret

eden Vy bu

Ayten

hakkında

Usul

arkadcışla

istiyor:ıfim.

söz

Buyurun.

DİK (İstanbul)- Saygılar

fakat genellikle, gerek
birleşmiş

Başkanımız

Sayın Başkanımızın açık

efendim.

diililedik, bu fikirde elan veya olmayan

fikri üzerinde

kararın

buyursunlar.

DİK· (İstanbul)-

BAŞKAN-

arkadaşlar

bulunabilir;

, gei'13k Genel Kurulumuz, maddenin ana

.durumda. Bu

bakımdan

linde kabul edilmerne ihtimalinde, birinci
düşecektir.

~rzu

için Yönetim Kuruluna gerev verilmesini isteyen

Ayten

karar

niteliğini

çalışmalarina

uy_gulanması

ikinci

.olarak kabul

Bu nedenle Devlet Güvenlik Mahkemelerinin

rinde görev kabul etmemelerine karar verilmesini

lamasını

merailerinin ku-

inan·-

ya&amından

lan Genel Kurul yeni bir kanun

rımız

yargı

zorunluluğuna

verilmesi için bildiri
masının

ve

malıkernelerin

çıkarılması

kuruluşların

ınaktadır.

•lağanüstü

maddeyi

kısımda

top;yıek\:ın

kabul

edilmemiş

Benim usuli olarak teklifim; bu maddenin birinci

kısmı ayrı ayrı
çıkabilir.

0a;y gılarla.

iki defa oylama

eylama ha-

şekline dijnüştürülsün,

kısmı

duruma
ve

bu.şekilde
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Sayın Başkanım,

GÜVEN (Ankara)-

alıyorum

muvacehesinde bendeniz önergemi geri
BAŞKAN-

konulmuştur,

Şimdi

sayın Hocamızın

efendim.

efendim, burada bir tek talimat

düışünce konulmuştur

vardır.

vardır.

oylanacaktır,

edeceğiz.

müsaade buyurun, bunu böyle tatbik
avukatların

Gerekçe

gerekçe olarak, sonra ona bir amaç ila-

ve edilmi ştir ve ondan senra da bir talimat emri
Şimdi,

izahla-

Ancak e talimat

Devlet Güvenlik Mahkemelerinde görev kabul

etmemelerine karar verilmesini ve bu karar~n uygulanması için Yöneti~
' Kuruluna görev verilmesi
mayan

uygun
,.. bulan

talimatını

arkadaşlar ••• Uygun bulunmamıştır,

arkadaşlar

••• Uygun bul-

reddedilmiştir. (Alkışlar)

Dördüncü maddeyi okutuyorum:
"Genel. Kurul siyasal tutuklu ve hükümlülerin
hiçe sayan infaz

anlayışını

uygulamaya

etkili mücadele yapmaya

karşı

BAŞKAN-

infaz konusu

Sayın Başkan,

Faruk ERElvi-

Başkan

şiddetle

menıleketimizde

kınamakta

kabul

şu

ve Yönetim Kurulunu bu

çağırmaktadır."

Sayın Başkanını,

aziz delege

arkadaşlarım;

gerçekten tahammül edilemez hale

çabawızın yalnız

karşı

reva görülen

si;ımsal

"Siyasal" kelimesinin

edemiyeceğiz.

haklarını

buyurunuz.

Fakat en göze batan siyasal S:uçlulara
biz hukukçu olarak

yaşama

gelmiştir.

işlenıdir.Ama

gruba indirgeli

çıkarılması

olmasını

halinde Yönetim

Kurulu bu emirlerinizi bir zevk telakki edecektir.
BAŞKAN-

Öneri sahiplerind~n sayın Apaydın, buyurun.

Orhan APAYDIN

(İstanbul)-

faz sisteminin çok kötü qldugu
mümkün

değil.

düşünce

tadır.

Şimdigenel

durulması

miştir.

arkadaşlar,

Başkanın

daha

şartlardan

eşitsizlik,

infaz sistemi, bu

gereken bir konudur ve
karşı yapılan

ağır

katılmamak

bazı

şartlar

siyasi

uygulanmak-

güncel bir sorun haline gel-

devamlı

bir konudur, elbette üze-

durulmaktaiır~

Fakat bunun içinde

muameleler, güncel bir sorun haline gel-

Biz öneriraizi bu amaçla, özellikle siyasal

alınmasını

genellikie in-

fikrine

bu çek ketü infaz sistemi içinde de

sahipleri için bu kötü

siyasi tutuklulara
ele

ha,kkındaki

Bu kötülük içinde de bir

miştir.

rinde

Yalnız

Muhterem

\

suçluların

durumunun

ve Yönetim Kurulunun vazifelendirilmesini istedik. Bunu

-
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ve önerimiz gibi kabul edilmesini istiyorum. Yahut da

açıklıyorum

yanına

bir kelime il§ve edilebilir. Özellikle siyasal suçlular için tedbir alınması

yolunda karar
BAŞKAN-

alınması

zorunludur kanaatindeyim.

Efendim aleyhte

Turhan ÖZGÜNER

konu';>ı:;:ıak

(İçel)- Sayın Başkan,

genin bu haliyle

kalması

sebebiyle

lar aleyhine bir

infazın

düzensizligini

davranışa

eyleme

aydınlattığı
ettiğimiz

girişelim •• Buna

durumu ile,

ayrı

bir

kınadıgımız

mıza

ve daha

bir karar

ihatalı

ayırabilir

muhal benim

Farzı

kızartıcı

Sayın Başkanın belirttiği

karşı

tüm infaz

tamaırıen

şikayet

gelmemiz ve her türlü

sisteırıindeki bozukluğu

misiniz siyasal

ıv.ı:ersinimdeki

cezaevinde

-Kelime

çokc;a durumu

nasıl

kaldığı

suçluların

cenin suçu olmaz, ama isim
deki yavru, cezaevindeki
ayırsak,

yaşları

ayırabilirsiniz?

daha çok körpe

Türkiyemizde

bulamıyorum arkada%llarım

·şekilde

konmuş;

kadın

kadın

için de

Muhterem

arkadaşlarım

oylamam gerek. Ancak,
Sayın

şimdi

Divan

bir

ceza-

söylemeye- yüz

Siyasal suçlu gerçekten

siyasal suçlu •• Bu
vermiştir.

kavgayı,

düşün

o ceza evin

Onları ayırmayalım.

Saygılar sunarım.

o siyasal suçlu da azap duyar.

BAŞKAN--

karşı

çektiği

bu suçu, ben isim olarak da kabul etmiyorum; siyasal suç olmaz,

Bunu

ve

çıkartalım.

ve çocuk cezaevlerinin hakikaten lafta
fecaatı,

gelelim,

karşı

içine siyasal suçlular da girecektir- bunu

Arkad3şlarım,

evlerindeki

buna

kınayalım,

durumu ile

görüşle koparmayalım,

-şüphesiz

azabı?

öner-

icabeden bir durum ise, geliniz bunu ya siyasal suç-

esas olarak
alalım

sayın arkadaşlarım;

Yani sadece siyasal suçlu-

karşıyım.

karşıyım.

mı?Buyurun.

gibi, bugün Türkiye'de bir infaz sistemi,

girişime girişmemiz

lulara

isteyen var

önergeyi, burada
yazılı

yazılı olduğu

öneri geldi.

Başkanlığına

Önerinin dördüncü ruaddesinden "siyasalıı sözü çıkarılarak,genel
hale getirilmesini öneriyerum.
Kecaeli
Suat
BAŞKAN- Şimdi
teşkil

eden,

Yılmaz Yalım.

ben, önce bu büyük önergenin dördüncü bölümünü

şimdi konuştuğumuz kısmı olduğu

gibi

oylayacağım.Bu

redde-

dilirse, şimdi arkadaşıının öne'rdiği şekliyle yenid en oylayacağım.

------------------------------~-
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Yeni bir önerge de Yönetim Kurulundan geldi, okutuyorum.
Başkanlık ~ivanına

Bütün tutuklu ve hükümlülerin asgari insani muamele görmesi
hakkında Birleşmi~

mesi

hakkında

Milletlerce kabul edilen esaslara göre hareket edilittihazını saygı

karar

ile takdirlerinize arz ederim.

M

kara

Rahmi Magat
BAŞKAN- Şimdi

takip

ettiğimiz

g~bi

Ziya Nur
BAŞKAN-

arzettiğim

ısrarla

gibi ve deminden beri

yönteme uygun olarak, bu öneriyi, yani dördüncü maddede-

olduğu

ki öneriyi

ben,

oylarınıza

sunuyorum. Kabul edenler •.•

ERÜN (İstanbul)- Usul hakkında söz isti;y'orum.

Buyurun.

Ziya Nur ERÜN (İstanbul)- Efendim ben, infaz hukukunun bütün
hükümlülere

teşrııil

bunu belirteyim. Ancak,
verdi, onu hiç nazara
bir

uygulamada

sayın Başkanın

İlhan arkadaşım

oldu. Geçen önergede, Cengiz
Şimdi

değiştirilmesinden Jllanayırıı.

edilmek suretiyle

almadı,

oylaınadan

bir

sonra

hi~

bir

yanlış

değişiklik

nazara

davranışı

önergesi

almadı

önergesini nazara alabiliyor. Bu bir

değişiklik

Evvela

•••

yanlış

uygu-

laroadır.

BAŞKAN-:- Şimdi arkadaşıının

yor. Deminki olayla bu olay
gi:şiklik

dikkatinin zayıf olduğu ortaya çıkı

aynı değildir.

Sayın

İlhan

bir de-

önergesi vermek istediler, arzettirm. kendilerine ve sizlere, de-

dim ki; bu önergenin içerisinde b.ir
önergeyi kabul edip

oylayarııaın.

değişiklik yapılması

Ancak bu

oylandıktan

olarak tel§kki edilebilir. Arzu ederseniz o zaman
rak

Cengiz

görüşmeye

açılır,

dedim.

Şimdi

burada

bir

sonra bir önerge

başka

yaptığım,

şeklinde

bir önerge ola-

demin

s~ylediğim

gibi budur.
Necati ÖZKAYA
BAŞKAN-

(El§zığ)-

Usul

hakkında

söz istiyorum.

Buyurun.

Ne0ati ÖZKAYA

(Elazığ)- Şimdi

ınuhterem arkadaşlar,

önergeleri.n bir ortayolunu bulmak usulen mümkün.

Şimdi,

kanımca

bu

bizim elimizde
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bir yönetmelik var. Bu

yönetmeliğe

küm varsa e hükr.1e uyar ız ı

Eğer

göre usul konusunda • yönetmelikte hüur,ıumiyetle

hüküm yoksa,

bütün derneklerin

ve bu tip kongrelerin ba9vtirduğu ve teamül haline gelt::ıiş bir husus var:
BUyük Millet Mecli~i İçtüzüğünün tatbiki. Şimdi ertaili® bir önerge var.
Önerge ttylamaya sunulur, reddedilirse, ondan sonra iki önergenin oylamaya sunulmasını:ı hukuken imkl3n yek. Ama bir tadil önerg-esi, Büyük lVIillet
Meclisinde

yapıldıgı

yapılabilir,

gibi, ki bizim
geldiği

tadil önergesi

yönetmeliğimizde

böyle bir hüküm yok,

birleştirilerek

takdirde,

6ylamaya

sunulabilir. Bu bakımdan bu üçü birle9tirilsin, telif edilsin, ~ylamaya
sunulsun. Bunun hal çaresi budur.
BAŞKAN"'"_ Şimdi encelikle,

sayın Cengiz İlhan'in da deminki düşün

celerini yansıtan bir önergeleri geldi, onu da ekuyup, sonra,A~~~J~§~gım.
Divan
Aşağıda
gılarla

Başkanlığına

arz olunan hususta Genel Kurulca karar verilmesini say-

0neririm.
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin tabii hakim, yargı erganının ba-

ğımsızlığı

ilkelerine

rulamaması

biçimindeki ana;yasal yasaga

'

'

eden Genel Kurul

Kufuluş

kuruluşların

b eden bu
maktadır.

•lağanüstü malıkernelerin

yargı

kuruluşlar

Kanunu iptal edilmekle mahkeme
yaşamından

merciierinin kuelarak kabul
niteliğini

kay-

çıkarılması

zerunluluğuna

inan-

Bu nedenle Devlet Gü-yenlik Mahkemelerinin

çalışmalarına

son ve-

rilmesi için bildiri

adalet

yayımlanması

Genel Kurulumuz yeni bir yasa
masının

aykırı

ve

ve demeçler verilmesini yetersiz bulan

çıkarılarak

bu

kuruluşların yasallaştırıl

önlenmesi amailiyle gerekli etkin tedbirlerin

alınması,

çalışma

lar yapılması için Yönetim Kurulunu görevlendirmiştir.
BAŞKAN-

kümli,ilerin

yaşama

Şimdi

şunu

haklarını

eyhıy-,rum:

hiçe sayan infaz

ta ve Yönetim Kurulunu bu uygulamaya
maktadır.

Genel Kurul siyasal tutuklu ve hü-

karşı

anlayışını

şiddetle kınamak.,.

etkili mücadele yapmaya

çağır

Bu şekli;ızı:ilie bu önergeyi kabul edenler •.• (Gürültüler)
Müsaade buyurun,

arkadaşlar

lütfen beni dinleyiniz,

beığazım

ku,.

rudu. Burada ihtilaf "Siyasal" deyimindeydi. "Siyasal ır d ey imi mevcut
oluş

şekliyle

eyluyorum.

Şimdi

bu

şekliyle

kabul eden

arkadaşlar işaret

etsinler.,.. 0 ayalım lütfen. Etmeyenler •.• Ekseriyetle reddedilmiştir.

~~~

-~-~--
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Yönetim Kurulundan

Şimdi

sayın

Rahmi

Magat'ın

buna paralel tek-

lifini okuyorum.
Ba9kanlık Divanına

Bütün tutuklu ve hükümlülerin asgari
hakkında

karar

muamele germesi

Milletlerce kabul edilen esaslara göre hareket edil-

Birleşmiş

ınesi ~çin

insanı

ittihazını

saygı

ile takdirlerinize arz ederim.
Ankara
Rahmi Magat

BAŞKAN-

konuşmak

Önergenin lehinde ve aleyhinde

isteyen?Aley-

hind e buyurunu z.
Aydın

AYBAY

(İstanbul)-

Bu önergenin aleyhindeyim. Tutuklulara,

hükümlülere uygulanacak gerek ulusal, gerek
~

rini,

kurallarını uygulamr::ık

netim Kurulumuzun zaten

değal

binin.bu;yurduğu Birleşmiş

lar esasen bizim iç

görevi ve bu
görevleri

Mil.Letler

hukukuınuza

arasındadır.

~lmuştur.

Efendim Türkiye Cumhuriygtinde meri elan

Sayın

iktiran

Mesele
çıkan

sanı;yı:oıımm

veya

mevzuatı

Demipki reddedilen önergenin

şu~

bir hususu

dikkatten

sayın Apaydın

kaçtı.

şunu

demiş

kanunlarında
vardır.

faz

uygulamasında

ayrı

Şimdi

Kurulı;ı

Aydın

bir

kanısındadır

BAŞKANceğim.Genel

açık

hatırlatmış,

-sayın

AYBAY

uy.gflanması

ve bunun iz-

hoeam beni affetsin- Türkiye Cumhuriye-

anlayış

eğer

ayırımı vardır

siyasi suçlular

hakkındaki

varsa 1 ki önerge sahibi bu

.Filin-

anlayışını

•••

arkadaşım

saygılı

münasebetiyle

biçimde belirtti. Fakat

İnfaz anlayışının kınanmasıdır

Binaenaleyh 1 Türkiye' de

olduğu

gayet

oylanınası

si;yasi suçlu ve siyasi olmayan suçlu

hal

mevcut

eluy~ruz:

tümüyle izle ve sana

S ez konusu olan infaz sisteminin

uygulanmarJası değildir.

lenmesidir. Ve bu yönden,
ti

elan husus

oluyoruz.

et~iş

ortaya

1

etmiş

bu konuda talimat veriyoruz. Esasen görevini bir kere daha
teyit

önerge sahi- .

Dnun içln biz burada as-

bu önergeyi kabul edersek, Yönetim Kuruluna

lında

izlemek g1"irevi Yö-1

uygulamaları

kararlarına

dahil

hukukun ilkele-

uluslararası

bu

olalım,

ko~u

oylandı

bitti, sözünüzü kese-

Genel Kurul bu konuda karar buyurdu.

(İstanbul)- Teşekkür

ederim

ef~ndim.

~-------------------------
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Önergenin lehinde

Cemalettin

GÜÇDEMİR

lı Cezaların İnfazı Hakkındaki

ve bunlar

hakkındaki

infazJL

Güçdemir, buyurun.

(Gaziantep)-

hafızaHırımızı

mizin de içindeyiz,

sayın

Heyecanır.ıızla

da inkar durumunda

birliktebilgi-

değiliz.

Yasada, siyasi suçlularla umumi

ayrılıklı

insanı

kıma

ayrıc~lıgın

Daha

insanı

değildir.

rüzgar ekip,

kalkmasına

adına

bir imtiyaz ile infaza mazhar

.yarın fırtına biçmeyeliı:n.,

barla lehindeyim

suçluları

tutukluların

verilen teklif bir ba-

eebep oluyor,

oluyor, reel oluyor, gerçeklere uygun

suçluların

siyasi

Bu yönetim kurulu

da ortadan

sayı

bir muameleye tabi tutan bir ima

dahi mevcut degildir. Tatbikatta tüm tüm hükümlülerin ve
şartları

64 7

eşitlik

oluyarı

olmasını

getiriyor.

Bu itibarla
önlüyor. Bugün

eşitlikten ayrılmayalıı:n.~

Bu iti-

arkadaşlar.

Hasan Basri GÜDER ( İzı:ür )-

Sayın Başkan,

bir önergemiz daha var

o da okunsun, genel kurul haberdar olsun.
BAŞKAN-

Evet efendim, bir önerge daha geldi, okutuyorum.
Genel Kurul

Sayın Başkanlığına

Genel Kurul bütün tutuklu ve hükümlülerin ve özellikle siyasi
tutuklu ve hükümlülerin
de·tıe kınamakta

yapmaya

yaşama haklarını

hiçe sayan infaz

ve Yönetim Kurulunu bu uygulamaya

karşı

anlayışını

şid·

etkili mücadele

çağırmaktadır.

Aydın

İzmir

Davut Selçuki
BAŞKAN-

önergeyi

Şimdi

Ankara
İlhan

H.Basri Güder

Ankara

Kutay

Rahmi beyin önergesini

Kamil

oylayayım,

Akıncı

ondan sonra bu

konuşuruz.

Rahmi beyin önergesini kabul edenler .•• ("Bir daha okunsun" sesleri) Peki efendim, tekrar okuyorum efendim:
"Bütün tutuklu ve hükümlülerin asgari
hakkında

Birleşmiş

mesi yolunda karar

Milletlerce kabul edilen
ittiha:;;;ını

Bütün tutuklu ve
hakkında Birleşmiş

saygı

uygun gören

asasıara

muamele görmesi
g.0re hareket edil-

ile takdirlerinize arz ediyorum."

hüküınlülerin

asgari

insanı

muamele görmesi

Milletlercekabul edilen esaslara görehareket edil-

mesi yolunda Genel Kurulun karar
almayı

insanı

arkadaşlarım

almasını

lütfen

istiyor. Bu yolda bir karar

işaret

etsinler •.• Bu yolda bir
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ittihazıne

'

ririn reddi

lüzuin görmeyen

ı:ınlamına

arkadaşlarım işaret
iıinerg~

gelir. Efendim

buyursunlar.Bu, takedilmiştir.

ekseriyetle kabul

·

Mehınet SEYDİBEYOGLU (Kastamonu)- Muhterem ·Başkan,yeni bir mad-

deye geçmeden evvel Başkan1ığ'ın tutumu ile ilgili usul hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN-

Buyurun.

Mehmet SEYDİBEYOGLU (Kastamonu)- Değerli arkadaşlar, Başkanl;ı..k
verilen önergenin maddeleri üzerinde müzakere cereyan ederken~ tutarlı
bir tutum içinde bulunmama~tadır. Şimdi, bir teklif geldiği zaman, bi~im
1

1.

/
1_

yönetmeliğimizde açık
/

ş ımın

ve .sarih hüküm

olmadığına

.

_,'

göre,

dem~n

bir \arkada-

~

'

da i şaret ettiği üzere, diğer bütün toplantılarda lVlillet Meclisi

İçtüzügüne kıyasen uygulama yapılır. Şimdi; bif teklif geldiği zaman

\ bunun t~dil·i hakkında önerge verilebilir • Şimdi

b\J · te:ıd.if müza~ereye

kondugu·zaman, muhtelif 1 önerge de verilmiş olabilir. Öncelikle müzakereye ve oya sunulması gereken teklif mevcut teklife en aykırı olan ·tekli:f1

tir. Önce oradan başlaı::ıak gerekir, aykırı teklifler oya konulmak suretiy ·
yapılır!

le öncelikle onlar müzakere ve oy mevzuu

onlar kabul

edi~irse

mesele tamamdır, recldolunursa ı müteakip önerllerin dya konulması gerekir. Bu usul tatbik edilirse bu

kargaşalıkların

hiç biri

l'llmayarıaktl.r.

B'aşkanlık Di van ı kendisine gel'en önergeleri ta tb ik buyursun, bir konu
)

hakkında

değişiklikı ö~ergesi

varsa

ö~celikle

onları

tetkik buyursun, ilince

onları oya kons-an,' ondan sonra mesele tavazzuh etmiş olacaktır.Saygıla-~

rımla.
1·)

BAŞKAN-

1
1

let

~eölisine

Muhterem

arkadaşlarım,

girmek, orada görev almak

bendeniz Yüce Türkiye Büyük .Milşansına

hiç

sa~ip ·olmadığı~

için

1

İçtüzüğt incelemek ve uygulamak durumunda da olmadim, içtüzük hükümlerin

den habersizim.
rum.1

'Kıymetli

Bilın.:4y0rum,

arkadaşlarım

konuşucu arkadaşıının dediği

yönetmeEğimizde

da

aynı

gibi

t

durumdalar zannediyf"'bizim kanunum.uzda ve

bu hususta bi:'r hü.Küm yok. Yek ise, bunu içtüzükle ta-

mamlamak gereği yolundaki_düşünceye katılınıyor:um.• Biz Avukatlık Kanunu
ve

Avukatlık

Kanunu

Yönetmeliği

çerçevesinde,

o~ların

ışığmda,

ı

zanne-

diyoruili asiında kolay olan~ fakat bazı zorlamalarla ~erlaştırılan yentemler içerisinde

çalkanıp

duruyaruz.O itibarla bizim

btırada

uyguladığı-

l

r

mız
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sisteme devam edecegimizi bilgilerinize arz ederiz.
Devam ediyoruz efendim.
bliylik bnergenin dbrdlincli maddesi reddedildikten sonra,

Şimdi,

o konuda Rahmi Magat' ın bnergesi
nuyu bira:. daha

genişleten·yeni

için onu okutup

gbrli;;ır.ıe

ve kabul edildi.

oylandı

bir bnerge var,

tıpa

tıp

Yalnız
aynı

bu ko"'-

olmadıgı

açmak istedik.

Genel Kurul

Sayın Başkanlığına

Genel Kurul bUtUn tutuklu ve hliklimllilerin ve (:zellikle siyasi
tutuklu ve hliklimllilerin
detle

kınamakta

yapmaya

hiçe sayan infaz

yaşama haklarını

ve Yönetim Kurulunu bu uygulamaya

karşı

anlayışını

şid

etkili mU cad ele

çağırmaktadır.

Aydın

İzmir

Davut Selçuki
BAŞKAN-

yolunda?Lehinde

Ankara
İlhan

H.Basri Glider

Önerge sahiplerinden
konuşmak

isteyen var

Kutay

konuşmak
mı?

'Ankara
Kamil

isteyen var

mı,

.Akıncı

açıklama

•• Buyurun efendim.

Ahmet Harndi SAYAR (İstanbul)- Muhterem arkadaşlarım, infaz sisacısı

teminin ylirekler

oldugu ve

kınanınası gerektiği

oylanıp

b ir t ereddlit yoktur. Demin

bağlanan

karara

rar, belki sekseninci defa kurulumuz.ca ilan
Şimdi,

haysiyetine

insanlık

zaranın

bzellikle

r~zerinde

belirtilmesi ve

.kaınu.,yuna

lebilmesi için elimizde bir
ile

anılan,

aslında

gereken

tulmaması

bir

yaraşmayan

diğe:r

naat ve

kınamak

yabeten Yönetim Kurulunun
karardır

bu

tasarı.

g'rliş

ve

anlayışı

di

vardır.

uygulamada

dli~eyde uyg~lama yapılan

gbrlişleri

Bu

yürekler

altında

O

fırsat;

tutuklularla hiç bir

şekilde

.konu, bu infaz sisteminin

bir kere daha iyi bir

fırsat

tutukluların

da, daha da kötli bir

çok

energede bu malum tek-

edilmiştir.

eğilinecek

yaraşmayan dli~eyin

hususunda zaten hiç

infaza tabi

şekilde

farklı·muameleye

bz~likle insanlık

bayanlarda,

giisteri-

hakkındaki

adı

tabi tu-

haysiyetine

infmz sisteminden, daha da
tutulduğu

man-

siyasi tutuklu

aşağı

yaygın

ka-

ve bunlar Uzerine, özellikle Genel Kurula nieğilmasini

tasarının

sağlamak

hususunda verilecek bir

kabulU halinde zaten Yönetim Kurulu ken-

içinde bunun yöritemlerini ve ifade

tarzını

edecek ve kamuoyuna, Genel Kurula niyabeten, ona vekaleten ve
çalışarak

acısı

girişimlerde bulunacaktır.

tanzim

~nun adına
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Bm itibarla,

olması

sin edici mahiyette
ı

bilhassa özellikle

yönünden ve daha

saglaması

alınan kararı

demin

faydalı

daha iyi tar-

neticeler vermesini,

yönünden, bu önergenin de, Genel Kurulun

kararını takviye bakımından oylanmasında ve kabulünde yarar vardır.Dunu

arz ederim. Hürmetlerimle.

(

'i

BAŞKAN-

Aleyhinde

konuşmak

isteyen? Buyurun Rahmi bey.

Rahmi ~AGAT (Ankara)- Sayın Başkanlarım, değerli delege arka'

daşlarım;

hakkında, açıklama

ben önergem

'

lüzumu bulunup

bulunmadığı

hu-

susunda Başkanlık divanına; önergem açıktir, çünkü çok kıymetli delege
arkadaşlarım Birleşmiş

muamele
ben

yapılması hakkındaki kararlarının kapsamını

bir

ayrıca

bazı

Milletlerin tutuklu ve hükümlülere asgari insani

açıklamaya

açıklamalarda

lüzum, germüyorum dedim.

biliyorlar, onun için

Şimdi

anlagılıyor

ki

zaruret var.
kabul,

Birleşmiş MilletJıerin

ettiği

ı

ve bizim de u'ymak zorunda

bu kararlarlarda siyasi tutuklulara da, bütün tutuklular gibi

ıolduğnmuz

1

en insani

şekilde

muamele

yapılması

mümzi devlet olarak bunu uygulamak
leyhinde

konuşuldugu

zaman ifade

esasi kabul
zorundayız.

edildiği,

edilmiştir

ve biz de

Biz hurada önergenin a-

gibi, birçok konularda karar

\

alıyoruz;

~asa

alıyoruz?

Niye karar

l

ı')

1

lanınıyar ı

li

-ki

gfirişimlerde

önerimi~

:Pılacak olar,ı

uygulanmıyor,

Bu kararlar

onların uygulanmasını

Ierin kabul
nun

hükmü yok mu, var; bu hususlarda kararlar yok mu, var ••
sa 6 lamak için Yönetim Kurulu da.ha etki-

bulunsun, çaba gnstersin diye. e halde, bizim

yüksek kurulunuz.-a kabule mazhar
ettiği

kararı

ile

saptanmıştır.

özellikle siyasilere, ezellikle
gulanmıyorsa

lanınasını

Artık

aldıgı

yetkili

sağlamak

Millet-

şunlara 1

için gereken

~~rulu

.girişimlerde bulunulınası,yük-

Artık

bunun üzerine

~zellikle bun~ara

ve bütün dünyada

kuruluşlarca

ihtiva etmektedir. Bu-

gidermek için, Yönötim

na bir direktif vermek suretiyle bu konuda

lVlilletlerin

olmuştu- Birleşrl!-iş

şekilde işlem yapılmasını

uygulanmamasından doğan aksaklıkları

leşriıiş

kararımız

asgari insani' muamele, tutuklu ve hükümlüler için ya-

en insani

sek Kurulunuzun

veya yeteri kadar uygu-

uygulanması

-Türkiye ·Barolar

çabanın yapılması

çıkıp

da,

demek, Bir-

gereken, ama uy-

Birliği

gibi- uygu-

gereken bir

karardır.

bunun üzerinde bir karar almajl:a zateh lüzum ve gerek yoktur.Ben
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Milletlerin
karar

kararının kı;ıpsamı

ittihazını
BAŞKAN-

da dikkate

edilmiş
alınarak

takdirlerinize arz ediyorum.
Şimdi

olması

ve

Birleşmiş

bu önerinin reddine

~eşekkür

ederim.

o halde önergeyi tekrar okuyorum:

•IGenel Kurul büti}n tutuklu ve hükümlülerin ve özellikle siyasi tutuklu Ye hükümlülerin
şiddetle kınamakta

ve

yaşama haklarını

Ylnetdım

Kuruluna bu.uygulamaya

dele yapmaya davet etmektedir." yolunda,ki
verilmesini uygun bulanlar lütfen
lar, yani kabul etmeyenler
Bu

.
lnerge

hi çe sayan infaz

işaret

işa:rı'et

talimatı

karşı

anlayışını

etkili müca-

yolunda bir karar

buyursunlar .•• Aleyhinde olan-

buyursunlar •. •Yani reddini isteyenler. •'.

'

ekseriyetle kabul edilmiştir.

Muhterem arkadaşlar, Genel Kurulumı~za bir mektup gelmiştir,•ku
yorum, bilgilerinize sunuyorum:
Birliği

Türkiye Barolar

Genel Ku:rulu

Başkanlığına

Ankara
Degerli üyeni~ Avukat Ömer Gitzübüyük'ün, ülkemizde artık can
güvenliği

kalmadığı gerçeğini

can vermesinden derin
Sizin,
yürekten

sayın

katılır:ı.m.

acı

ve bundan

duyduğu

üzüntüyü belirtirken

duydum.

üyelerin ve

Başsağlığı

sayın

dilerim,

Gitzübüyük ailesinin

acılarınıza

say~ıla;r sunarım.

Cumhuriyet Balk Partisi Genel

Başkanı

Bülent Ecevit
("Brava" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN- Muhterer:ı arkadaşlarım,

Barolar

Birliğinin

bugün çek takdim

kabul

ettiği

edi;Lmiştir.

itlüm

rahmetliğin

yardımının

ilk

ailesine, Türkiye
tatbikatı

olarak

Bilgilerinize sunuyor Yönetim Kurulu.

("Bravo 11 sesleri, alkışlar)
BİR ÜYE- Sayın Başkan, miktarını eğrenehilir miyiz?
BAŞKAN'-

Kesin rakam d eğil, avans mahiyetinde elmak üzere

dilik, bugün 15 bin lira
Efendim

şimd.;i,

ödenmiştir.

("Brave" sesleri)

lt eşinci maddeye geliyoruıı:;.

"Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun
tahkikatta

avukatların

şim

hazırlık tahkikatı

ile ilk

savunma görevlerini engelleyen hükümlerinin bir

ı
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an önce

da içinde olmak üzere etkili
BAŞKANniteliğini

bulunmaya

girişimlerde

çağırır.

bu.

Bu konuda Hocam

konuşmak

Faruk EREM-

istiyorlar. Buyurunuz efendim.
aziz

Sa,yın Başkanım,

hazırlık

ve ilk

re, daha

fazlasını

müdafaa

soruşturma

da bizden isternek

hakkını

rim. ("Bravo" sesleri,
BAŞKAN-

diye tahdit

teşmilen

istediğinize

gö-

Bunu, bütün usul saf-

durumundasınız.

sınırlayanlara

ediyoruz.Yalnız,

siz. bunu

edilmiş,

bunu el-

arkadaşlarım,

betteki büyük bir tehalükle gönülden vazife olarak kabul

hasında

11

Cümle bu. Etkili girişimlerde bulunma yolunda talimat

taşıyor

Başkan

tasarısı hazırlamak

için Yönetim Kurulunu.yeni yasa

kabul

arz ede-

ettiğimizi

alkışlar)

Leh ve aleyhinde

konuşmak

isteyen var

mı?

Le1'ıinde

buyu-

run.
Cemalettin GÜÇDElVIİR (Gaziantep)- Arkadaşlarım, bir evvelki adli
yılın açılış

duğunu,
'

merasiminde

Yargıtay Başkanı

kalmadığını

bulunan zat, hergün

açıkça

izah ettiler. Adli

tatbikatın

.ti. Tatbikatta da bunun büyük

ması

safhasında,

bunun hiç bir

mekanizmanın

başında

en

içinde bulunan yet.kili bunu .alenen izah etmahzurlarını müşahede

ithamın başladığı

edreyoruz. Bu çok maHazırlık tahkikatında

lum bir husus, tekkar dile getiriliyor, yerindedir.
ve bütün miidafaa

zait bir usul ol-

tahkikatın

kaldırılması gerektiğini,

sorgu hakimliklerinin

fonksiyonu

ilk

yerde

müdefaanın

da

başla

kabul, fakat bunlardan önce, ilk tahkikat denilen zait. müessesenin

ortadan
malıdır ı

kaldırılması

gerekir ve bu da kabul edilmi ştir.

hiç bir ilmi, fiili
BAŞKAN-

Aleyhte

kalmamıştır.

konuşmak

Efendim

altıncı

"Yürürlükteki
kaldırma

Bunu arzetmek istiyorum.
arkadaşlar

lütfen

işaret

etsin-

edilmiştir.

maddeyi okutuyorum:

sı~ıyönetim yasası

olanağını iktidarların

netim rejimi ile ülkeyi

tahkikat kalk-

isteyen yok. O halde, bu konuda Yönetim

Kuruluna talimat verilmesini uygfln bulan
ler •.• Etmeyenler •.• İttifakla kabul

İlk

tüm anayasal

keyfi takdirlerine

zorunluluğuna

nuda da etkili

çalışmalar

ortadan

bırakmaktadır.Sıkıyö

y~netmek eğilimleri k~rşısında

değiştirilmesi

hakları

bu

yasanın hızla

inanan Genel Kurul, Yönetim Kurulunu bu ko-

yapmaya

çagırmaktadır. '1

....---------~-------:-~~-~-~-~-----
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BAŞKAN- Önerge sı;ıhipleririden ;üzerinde konuşmak isteyen? •• Yok.

'.
'

Lehinde konuşmak isteyen? •• _Aleyhinde konu ;:Şmak isteyen? ••Yönet;im Kurulunun bir

var.·

açıklaması

Başkan

Sayın Başk~nım,

Faruk EREM-

öneriyi dik,katle ve defaat-

le Yönetim. Kurulunda okuduk. Yürürlükteki' kanunun
t.ekk:idi . bahis mevzuu.
.....

dur. Bu itibarla,

\

sıkıyenetime karşıyız

diye bir

anlayış

değiliz.

içinde

Ama çoğulcu demokratik her ülkede standart sikıyönetim ölçüleri vardır.

' Bu ölçülere
. .
ni,ze

aykırı düşen

~

'•

karşı çıkmak

hükümlere

murat olunuyorsa, emri-

amadeyiz~

Cengiz İLHAN (İzmir)- Usul hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN-

Buyurun.

ceri.giz1 İLHAN (İzmir)- Yönetim Kurulunun, önerilen madd:eler hakkındaki açıklamaları

dır.

Başkanl:ığ;ı.n

'
bir anlamda
yorumu ve

tutumu ise,

değiştirilmesini

değiştirme,.ezel

(

kapsamakta-

bir 'nerge verilmesi ha-

l

'

s' lipde mümkündür. Bu bakımdan \değişikliği ~kapsayan,'· yahı;ıt da değişik bir
anlayışı

ortaya getü:e• ·bu gibi

ması lazım

hususların

bizce

nazarı

.alınma-

itibare

gelir.
!

Suat Yılmaz YALIM (Kocaeli)- Usul hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN-

Buyurun. ·

Suat Yılma,z YALIM (Kocaeli)- Efendim bendeniz de Başkanın usul
hakkındaki

görüşüne iştirak

etmiyorum. ':Cadil

tasarısı

veya teklifi ve-

rildiği takdirde, karar metni ile beraber. öncelikle tadil tasarısının ve

takip eden safhada esas kararın veya Genel Kururun tavsiye ve ,kararı ile
jSncelikle ana
nısındayım.

kararın,

,badehu tadil teklifinin

Bu mevzuda da

arkadaşlarımızdan

konuşulması gerektiği

ka-

birisi tadil teklifi verse,

riyaset 'bunu kabul- etmeyecek. Mesel~ bu maddenin birinci cümlesini ben
kabul etıniybrum, atl}a ikinci cümleısi'rı,i kabul. ediyorum. Bunu bu şekilde
1

karara
'/

lı

bağlama

olanağını

riyaset

sağlaıp.aıiu:ıktadır

ve b_en bu tutumu ha ta-

buluyorum.
BAŞK.AN-·Efendim,

gede ortaya konulan
li bulan muhterem
Kabul

fdilmiştir.

tatbikatımıza

talimatı Yönetig:ı.

arkadaşlarım işaret

delfam ediyoruz.

qkuduğum

Kuruluna tevcih eden

kararı

önergerek-

etsinler ••• Kabul etmeyenler •.•

r·,.
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Yedinci maddeyi
ır.Anayasamızın

leri

bilim

açıklama,

sızdır.

akademik:

baskı

kar~ılamakta've
kınamaktadır.

ve

vesanatı

BAŞKlüi-

bilim

altına

aykırı

kovu9turmalarını

1,

endişe

uluslararası saygın+ığına

tepkisini kamuoyuna
açıktır.

Hocam.söz

dokunan bu uygulamalauygulamaları

Son cümle ile. ortaya konan

Faruk EREM-

izlemeye

telimatın

edilmiştir

kabul

Ge-

buyursunlar •.• Ka-

arkadaşlarım işaret

istemişlerdir,

hak ve özgür-

davet etmektedir."

yansıtmağa

edilmiştir.Ekseriyetle

diğer

ve üzüntü ile

1

Bu da

sınır

yasaların

sürdüren

araştırma

bilimsel

Genel Kurul 9 Yönetim Kurulunun bu

bul etmeyenler •.• Kabul
Ba~kan

varlığını

olarak

adamlarının

n el Kurulca i ttihazını uygun gören
Sayın

düşünce

serbestçe yapma hak ve #zgürlükleri

alan ceza

devletin

anında :Şirliğin
'

fikir ve

ve haber alma özgürlükleri ile üniversite ve

kuruluşlarda

lüklerini

alım

20 ve 21 .• maddelerinde yer

Genel Kurul Anayasaya

uygulanmasında basın

rı

Pkutuyoru~~

efendim.

buyurunuz efendim.

Sayın Başkanım,

elbetteki Türkiye Barolar

Birliği Başkanı olarak bir usul hatası işlernek istemem. Benim maruzatıının

isabetsiz

oldu~u

fikri

açıklandı.

Ben

rev veriyorsunuz, acaba bunu iyi mi

şu

maksatla söz

anlıyoruz?, •. İşte

Bize bir gö-

aldım:

bu maksatla b en bir

kaç kelime söyledim. Birtakrir mahiyetinde

değildir,

bir usul

,, ama bu titizlik içindeyim.

J:;ı.atası yaptıysam

beni

bağışlayınız

Çünkü ben biliyorum ki, gelecek
açacaksınız.

Bu sorun

altında

toplantıda,

olunca~

şunu

özür dilerim,

nasıl yaptınız

bunu anlamaya

çalışmayı

eğer

diye sual

tabii telak-

ki b uyu runu z.
Son kabul edildi 7 nci madde,

bakın

yine bir usulsüzlük yapaca-

ğım;

bir kelime ilave etmek istiyorum. Bu öneri yetersiz •• Yani biz görevi

daha

başka

türlü

anlayacağız.

Bugün bütün dünya bilim ve sanat

özür dilerne dönemine girdi. Russel'in

dediği

gibi,

eğer

16

adamından

ncı Yüzyılın

50 sanatçısı, 50 bilim adamı asılmış olsaydı, dünya bugünkü hale gelmezdi. En son Franna'da bir kanun
onur

sağlayan

dolayı

mahkum

bir kanun

çıktı.

Biliyorsuriuz, memleketine büyük

Boudler, Hl{ötülük Çiçekleri" isimli ki tabındaki yedi
edilmiş

çıkarttı;

ve hapse

girmişti.

büyük bilim ve sanat

kararlarının kaldırılması

şiirden

Ölümünden 100 sene sonra Fransa
adamları hakkındaki

kanunu. Ve orada mesleki

teşekkül

malıkurniyet
şahsi davacı

-
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olarak geliyor, ölü sanatkar ve ilim

adamı

tekrar

yargılanıyor

ve bera-

iadei muhakeme yoluyla karar veriliyor. Biz bu konuyu bu kadar

atına,

ileri götürme ve müstehcenlik vesaire gibi

itnlemek istiyoruz.

şeyleri

(l'Bravo" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN-

Efendim, demin

ilişkin

Devlet Güvenlik Mahkemelerine
linde

arkadaşlarım

yeni bir önerge
Divan

Aşağıda
gılarla

bitirdiğimiz

cnergehin

maddeler~nden,

(reddedilmişti,)

olan

getirdi~er,

onun parale-

enu ekuyorum.

Başkanlığına

arz olunan hususta Genel

Kurulc~

karar verilmesini say-

öneririz:
organının

])evlet Güvenlik Mahkemelerinin tabii hakim, yargi
ğımsızlığı

ilkelerine,

olağanüstü malıkernelerin

biçimindeki anayasal

rulamaması

eden Genel Kurul
kaybeden bu

yasağa

Kuruluş Kanunu:ıım,

kuruluşların

adalet

aykırı

ve

merciierinin ku-

yargı

kuruluşlar

olarak kabul

iptal edilmekle mahkeme

yaşamından· çıkarılması

ba-

niteliğini

zorunluluğuna

i-

nanmaktadır.

Bu nedenle
yımlanması

bir yasa
cı

son verilmesi için bildiri ya-

~GM'nin çalışmalarına

ve demeçler verilmesini yetersiz bulan Genel Kurulumuz, yeni

çıkarılarak

bu

kuruluşların yasallaştırılmasının

ile gerekli etkin tedbirlerin

netim Kurulunu
Saygı

alınması,

itnlenmesi ama-

çalışmalar yapılması

için Yö-

görevlendirmiştir.

ile arz olunur.

İstanbul

İstanbul

Ahmet Hamdi Sayai

İzmir

Cengiz İlhan

Orhan Barlas
Ekrem Özkunt

BAŞKANSayın

Son\

kısmında

verilen talimat belirleniyor.

Hocam, buyurunuz.

Başkan Faruk EREM- Efendi'ın biz bu görevi, zaten ibra edilen

raporda da çok uzun sayfalarla izah ettik.

Aramızda

lığı

ittihazıne

yoktur. Bilmiyorum, yeniden bir karar

nüz? Hiç bi,r

fıark

BAŞKAN-

yok

hiç bir fikir

lüzum gÖrür müsü-

aramızda.

Önergenin lehinde

sayın

Orhan

ayrı

Apmydın,

buyurunuz.
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Orhan APAYDIN

(İstanbul)-

Muhterem

arkadaşlar,

şimdi

venlik Mahkemeleri konusunda Yönetim Kurulu ile Genel Kurul
de

d~şünüyor,

bu hususta bir

çelişme

yok.

Başkanla

da bir

Devlet Gü-

aynı

paralel-

çelişmemiz

yok.

Biraz önce reddedilen teklif, sadece Devlet Güvenlik Mahkemelerinde avukatların

görev

yapıp yapmamaları
kısmı

Bunun bir de gerekçe

var. O gerekçe

bu teklifin aleyhinde oy veren
kısmı •.

büyük bir

Şimdi,

tarafından

Genel Kurul

onaylanması

edijorum

oylandı.

Bu konu

girilmemesi yolunda,

gerekçeye

katılıyorlardı

belirttiği

kanaatıerin

ve bir karar haline gelmesi durumunda

Yani Yönetim Kurulu raporunda belirtilen
hakkında.

tiran ederse, Yönetim Kurulu daha rahat
çalışma

kısmında,

arkad3şlarımız

ler var Devlet Güvenlik Mahkemeleri
olarak

mühhasırdı.

Yönetim Kurulu raporunda

çalışacaktır.

daha rahat

konusuna

imkanı bulacaktır.Bu

bakımdan

kararına

Bu Genel Kurul

çalışacak,

daha

g(rüş

geniş

ik-

ve etkili

bu önergenin kabulünü rica

arkadaşlarım.

BAŞKAN-

Aleyhinde var

6emalettin

GÜÇDEMİR

mı

efendim? •• Buyurun efendim.

(Gaziantep)-

Sayın arkadaşlar,

aradan üç se-

ne, on sene geçecek ve bu tutanaklar okunacak. Gençler diyecekler ki, biraz evvel temas
mişler.

ettikleri,tartıştıkları

konuya az sonra tekrar rücu et-

Tabirimi mazur görün, ifade zaruretleri lle söylüy•rum, küçümse-

me mahiyetinde

değil.

Basit basit taktiklerle, yine evvelki reddettikle-

ri veya kabul ettikleri

şeyin

aksinde;y on:tin yolunda kararlar

almış

cekler. Bu birazda bizim 15 senelik tecrübemize, kifayetimize,
ze yak:11uıyor
ve karara
mu

şu

Şimdi

yeniden bir teklif geliyor. Dikkat buyurdunuz

teklifin içinde geçen ibarelere; buradaki gerekçe ile

mevcudiyetini kabul etmiyoruz.
vakıadır,

bir seneye kadar
içerisinde kanun

nin

verdiği

idamesinde Anayasaya hiç bir

çıkartılacaktır

Yargıtayın

efendim, Anayasa Mahkemesi karar

çıkartılacaktır,

kabul edilemez

mealdedir,

Canım

malıkernelerin

bir sene sonra bitecektir bu mahkeme.

varlığının

Bir sene içinde kanun
manasında

mesleğimi

arkadaşlar. Mesele vuzuha kavuştu, konuşuldu, tartışıldı

varıldı.

verdi, bu bir

diye-

halde

aykırılık

elmaz.

o kadar. Bunun aksinden, bir sene

demek, bugün • mahkeme fiilen yoktur

arkadaşlar.

bozma

tJ

kararı

Anayasa Mahkemesinin

kararı

da bu

da bu mealdedir. Güvenlik Mahkemesi-

kararı Yargıtay bozmuştur,

mevcudiyetini ka•ul

etiliiştir,hü-
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küm tesis

o karar üzerine. Bu itibarla,

etmiştir,

gelerek, evvelce müzakeresi bitip karara

bağlanaruı

misalle, ikinci takrirle kapanan m<3vzu ile yine
ile, ifade

değişiklikleriyle

dikkatinizi çekiyorum
iki ile:..•i bir geri
kı şan

rnek gibi tezatlara
fe

yapmış

politikasından
ağırlık

hususu, biraz evvelki
bir rücu usulü

yenibaştan

Ayrıldığımız

noktaya tekrar dönmeyelirn;

lütfen vazgeçelim. Bu itibar la, bize yakapanmış

içinde,

rnekeleyi tekrar kabul et-

tarih bu konuda bizi küçürnseyecektir,vazi-

düşmeyelim,

olmayacağız.

yollardan

dolaylı

ayni neticeye getirmek. Buradaki gerekçelere

arkadaşlar.

bir vekar ve ilmi

şimdi

Kanaatirn budur,

arz ederim.

saygılarımla

Suat Yılmaz YALIM (Kocaeli)- Usul hakkında söz istiyorum.
Buyurun.

BAŞKAN-

Suat

Yılmaz

ama mecbur oldum.

YIA.LIM (Kocaeli)- Usul

hakkında

sevınem,

söz isterneyi

1

Az evvel ben bir tadil teklifi verdim, bir tekliften bir kelimenin ç ıkartılrnasını i st edirn, 'siyasi'
G

tadil teklifidir,

ten bir cümle

kısmını

gerüştürmeyeceğiz.

çıkarılıy'Jr,

aynı

Şimdi

var. Binaenaleyh bu teklifin de reddedilmesi
lafı

Arkadaşım

usul

hem de reddedilen bir teklif-

Bundan

dolayı

lazımdır.

hakkında konuşacağını

"Yeni bir yasa
lik Mahkemeleri

söylediği
hakkında

çıkarılarak

Oylaya~ağı.mız

bu

kuruluşların,

olan

Hayati
s~z

EKŞİ

yap-

alınması,

yani :Devlet Güvenönlenmesi

çalişınaları yapması

arkadaşlar •.• Kabul

ama~iyle

için Yiinetim Ku-

rulunun görevlendirilmesine karar verilmesini uygun bulan
düşüncede

konuşma

hususu okuyorum:

kuruluşlarının yasallaştırılmasının

gerekli etkin tedbirlerin
Aksi

halde,hi-

teessüflerimi if md e ed eri m.

oylamaya geçiy.erum.

Şimdi,

tekliıCi

eden var, etmeyenimiz

iştirak

hakikat beyanda bulunarak geldiler, burada esas

tıl.ar.

dediler,

mevzu huzurunuza geliyor ve tadil

olarak oylamaya konmak isteniyor. Gerekçeye
BAŞKAN-

çıkaralım .. Hayır

arkadaşlar •••

edilmiştir.

(Elazığ)- Sayın Başkan,

deminden beri usul

hakkında

istiyorum, vermiJ[orsunuz ••
BAŞKAN-

Hayati

Buyurunuz,.
EKŞİ (Elazığ)-

Her hükmi

şahsi;y etin

genel kurulunda veri-

len önergelerin tadili rnevzuubahistir, mümkündür. Bizim muhterem

:Oivanı-

----~-----~
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önergelerin tadil

mız,

edilerneyeceği

yolunda bir karar

devam ediyor. Ve bunun neticesi olarak
verilen bir
sinde

tadiline mütedair

~nergenin

g~rüşülür

açıklığa

ve mesela

sürtüşmelere

bu kararda

almış,

düşüy•ruz.

Kanımca

önerge de o 6nergenin içeri-

~ir

kavuşur,

çelişik

biz d.e, birbirimizle

durumda almadığımız halde, çelişik gözükmeyiz. Bu itibarla muhterem vivandan, tadil önergelerinin ayni önergeler içerisinde

görüşülmesi

hususu-

nu istiyorum.
BAŞKAN-

efendim, münferi t önergeler var,

Şimdi

•n.ları

bilgile-

rinize sunuyorum.
Türkiye Barolar

Birliği

Adam öldürme suçu
lediği

ileri

sürülşn

işleyenıerin

Başkanlığına

vatansever kimseler

olduğunu

söy-

ve eugüne kadar bu haberi yalanlamayan Adalet Baka-

nı İsmail Müftüoğlu hakkında
bağlı bulunduğu

IX.Genel Kurul

gerekli disiplin

baroya gerekli

soruşturması yapılması

uyarının yapılması

için

için Genel Kurulca ka-

rar verilmesini öneririz.
İstanbul

İstanbul

İstanbul

Ziya Nur Erün

Orhan Barlas

· Merih Sezen ve

arkadaşları.

BAŞKANsayın

Bu konu konuşuldu, fakat oylanmadı. Önergenin lehinde

Turhan Özgüner, buyurunuz.
Turhan ÖZGÜNER

(İçel)- Sa;y;ı.n Başkan,

bundan az evvel okun'dugu zaman, bu
lu'nun bir baroya
gi bir
kat

kararın gereksizliği

olduğu

avukattır,

latlarımız,

meslek

adına

beyanat veriyor,
kavgası

bir

bağlı

i:"inerge

Bakanı İsmail Müftüğğ

bunun için "nun

herhan-

hakkında
kişinin

bir avu-

da •lsa, olmasa da bu

kişi

gerekir. Bunu evleviyetle bu zaviyeden

günün birinde sokakta
yaprağı doğranır

bürünüp, bir de bakan

yangına

yaVrularımız,

gibi

ev-

doğranırken,bu

verdiği

kuvvet ile

körük tutarcas}na diyor ki: Sokakta

devüşenle

sağ-sol kavgası

meyenıerin kavgasıdır

te'şvik

kınanmak

Arkadaşlarım,

zırha

Adalet

adeta söylendi. Oysa ki, bu

-tabiri caizse- ti_\tün

siyasal bir

rio bu

tartışıldı,

inkar edilemez. Bir baroya

almak icap eder.
kişi

ba0lılıgı

kişinin

sayın arkadaşlarım;

olmanın

olmaktan eteye, vatanseeerlerle sev-

ve devam edecektir, diyor. Bu, en

ve tahrik etmektir ve

dalaylı

azından

olarak söylüyorum, ama

birrsuçu

açık;

bu
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suçtur. Böylesine beyanat
şüphesiz

bu sözünün

nün birinde elbette

vermiş

hesabını

olan

günün birinde yüce divanda

kişinin

vermesi iktiza edecektir. Eu memlekette gü-

dosyası açılacaktır arkadaşlarıın.(Alkışlar)

Ölen de evladıınız, öldüren de evlad1mız. Ama bi2; öyle dönem gördük ki, bir iktidard

ölen de yoktu, öldüren de yoktu. Öyle bir döneme
çoğaldı

geldik ki, ölen Ye öldüren
man,

mevcut düzene

ıneınlekette

ve bunun nedeni söp konusu

karşı

olduğu

za-

elbette kanun yoluyla

başkaldırmanın

\

gerekli tedbiri

Arkadaşlarım,

du.
~

r

alınacaktır

mak ile tedbir
çoğalıyor

şuraya

acaba Türkiye 1 de böylesinB
~ldürenlerden
tutması

birinin

körük tutma yolu tutul-

lazım;

acaba böylesine davran-

yeni zecri kanunlar

mu? Ve

yetmez bugünkü iktidarda

yangına

bir çizgi çekrnek

getireceğim,

azalıyor

mu,

bahanesiyle,

1:ıu

sayın

Başkanı~ızın söylediği

Birlik

inlenmesi için kanun yetmez mi ki,

anlayış

içerisinde,çünkü bu .iktidar ölenle

çünkü taraf

noktadan nereye

ve tahrikçisidir. Her gün bir elü ••

teşvikçisi

nemde Adalet
sinde, ölü
di

gelmiştir,

Bakanının

sayısı

haksızlıklarına

daha

temsil

çoğalacak,

başkaldırma

mesulü, böylesine taraf tutan
olarak,

oturmaürıı.l.tl ggreği yok.Baş

duvarların

daha

kişiler

duyurınanın

zorluğu

Bakanı,

şuraya

değilse

kendisinin zahmet edip
kulaklarıyle

onun

giri~imd~ bulunmanın gereği

anlamlı

telgrafına

konuşan

bir

hatta denilebilir ki,

hareketini
bir tek

sayın

delege

sayın

"şak"

sayın

sesini dahi

arkadaşımı,

lahare, kendilerine de sordum; Adalet

mensupları

içerisinde olmamaAdalet

bulunsaydı,hiç
alkış

dahi gör-

anlardı.

Adalet

yoktur, çoR

Genel Kurulunuz

ama ken-

sesimizi böylece

bir tek

edildiğini

ıiıçeri

ve bunun vicdanen

sayın·mensubuınuz

telgrafın

duyar ve protesto

Arkads9larım,

ten çek

saydığı,

lütfedip birkaç dakika oturma zahmetinde
çektiği

süreç

Biz adalet

toplantısında

bir telgraf çekmekle yetinmemeliydi o

herhangi bir

anarşi

olacaktır.

şu

ettiği

çoğalacak

lıydık,

mediğini

çok kolay. Bugünkü dö-

zihniyet devarn

olayları

ötesine

ç~zmek

kendilerinin

Barolar Birliginin

şüphesiz

mikrofonlarda

tabloyu

ettiği

ve bu taraf

tutmaktadır

Öbürgün iki olacak, üç olacak diye bir ihtimale
ladığı

gibi,

suçların

yanındadır,

iledir ki, bu suçun

demek ile suç

getgreceğiın

Bakanı

anlamlı

için

ve gerçek-

toplantının başında,

vurmaksızın yapmıştır

ve dün

ben özür diledim kendilerinden biBakanını

siz dahi

alkışlaınadınız
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dedim. :Sana koridorda dedi ki,
anlaınadıysaın.

adalet

Yani bir tek

Jantının

konuştuğuna

bulunmaktan

açılacak

kulak vermek

lanmıştır.

kaçındığı

alınayan

şu

adalet

hesabı

Ve

yanlış

bugün

külalıını

gibi bir güçlü top-

:Birliği

değerli

dedi,

bakanı,

duyınalıdır.

arkadaşlarıınızın

çünkü bilmektedir ki,

istemediği,

İsınail Müftüeğlu'nun,

olan o

dahi

alkış

layık giirınediın"

bugün Türkiye Barolar

düşünmelidir,

arasında

ben de

demekten biraz hicap

ca±ıniasının başıyıın

önüne koy«p

mail

Doğru.

"alkışa

bugün burada

neler

yarın dosyası

giirülıneye baş
İs

Türkiye'de hukuk var ise, hukuk devleti ayakta duracak ise,
gibi cinayet

Müftüoğlu

ve tahrikçileri er geç hesaba o-

teşvikçileri

turacaktır.

Sayın Başk~nıın,

nemde böylesine cinayet
taya dekrnek mümkün
~arak göreceğiz
miş geçmiş

sayın

Amma tarihin kara
İsınail Müftüoğlu

ki, bir

Adalet

protesto ettiniz, ama belki
verdiği

deıne~ler gi~i

yeni

Türkiye' de hukuk devleti
Birliği

olduğunu,

Bakanını

dün

demokratik

baskı

Bakanının,

Adalet

Bakanına

hiç bii::r

şikil

bir kere de

seyyatını

adalet

adına

or-

uta-

bakan olarak bu Türkiye'de gelalkışlaınaınak

suretiyle

kınadınıt,

diyebilir, amma

getireceğiz

hukukçular oldugunu ve Türkiye
grubu olarak Barolar

yimini, demecini ve bugüne kadar devam eden bütün
Adalet

bir dö-

kısa

şü:phesi~

sayfalarında

te~birleri

olduğunu,

dakika gibi

duymayabilir, belki hala dahi dün

kulakları

şiddet

beş

tahrikçisinin

te~vikçisinin,

değil.

olacaktır.

arkadaşlarım,

ve su:retle

-yazık <ılur

(')

:Sarılar

bu de-

Birliğinin

girişim

ve eylemlerini

affetmeyeceğinin

tel~raf masrafına

bilinmesi için
ama- telgraf

çekelim arkadaşlarım. Saygılar sunarırn. (Alkışlar)
Aleyhinde

M.Raşi t

ABASIYANII"" (Saksrya )-

sık sık

konuda
niden

BAŞKAN-

konuşma

huzurunaza

çıkma

duruınundayırn.

rnek isteriz ki, Adalet
9ide

konuşmak

isteyen? •. :Buyurun.

lüzumu

er

arkad~şınız

levhası

oluyor,

Bakanının

da

elarak, ve daha evvel
açıklandığı

ile hiç bir

affınıza

ınağruren

şunu açıkça

ye-

belirt-

bu demeci hepimizi en az sizin kadar ren-

Hatta bundan evvelki oturumlarda

etmiştir.

tarafından

hasıl

Biz •ncelikle huzurunuzda

lerinin Sakarya Barosu Genel Kurulunda
muş

Sayın B1 aşkan,sayın arkadaşlarıın;bu

üzere,

açıkladığım

kınanınası
sayın

için bir

delege

ilişkisi kalmamış

ve levhadan

girişimde

arkadaşım

İsmail Müftüoğlu'nun

üzere, kendibulun-

Salih Sipahi-

Sakarya Baresu

silinmiştir,

bu karar da
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verilmiştir.Şimdi
üst~nlügü

kukun

kanunların

diyoruz, hatta

bir baro

levhasında

üstünlügü dahi demiyor, huku-

tutmamız

sıfatını

avukat

işlediği

olmadığını

sırada

.incelerler. Hukuk

bir

avukatın

tekniği,

dahi yoktur ve
adı

isterim; bugün

şunu

geçen

kişi

bir siyasal sorumlulugu

levhasına kayıtlı

hakkında yapılacak

sıfatına

avukat

dahi sahip

vardır.

Eaşsavcılığının

kaldırılması

birinci derecede sorumlu olan
avukat

sıfatınaı.

rumluluğu

sahip

vardır,

Huzurlarınızda

dığımız

üzere,

ayrıca

üzüntü

tarafınqan

bir

için

gerekirdi. Burada

başvurması

ki tekrar ediyorum bu

bakımdan,

işlemi

bugün

şahıs

ke:qdisinin bir siyasal so-

sorumluluğunun

olup

olmayacağı

takdir edilecek ve bir, sonuca

kınayabilseydik.

d-uyduğumuzu

~n

bu sözler üze-

olmadığını

ve

açıkla

keşke kayıtl~ olsaydı

Bu olanaktan mahrum

bilgilerinize arz eder,

glbet-

bağlanacak

tekraren, Sakarya Barosunun, bundan evvel de

yapılacai

da biz kendisini

:Su

ilerde bir cazai

teki ilgili merciler
tır.

kişiler,

değildir.

bir meseledir. Burada

açarak Türkiye Büyük Millet Meclisine,

soruşturma

dokunulmazlıgının

değildir.

Bu sözlerin Türk Ceza Kanununun bel-

celikle, gönül arzu ederdi ki, Cumhuriyet
yasama

en ufak bir

bir konu var; kenqisinin bu sözlerinden doayrı

hakkında

olup

bunu öngörmekte-

li maddelerini ihlal edip etmedigi konusu
rine kendisi

kişi

tekrar tekrar yüksek bilgilerinize arz etmek

Sayın arkadaşlarım,
layı

gelen bir

Avukatlık Yasası

dir. Sakarya Barosunun bu durumda kendisi
işlemi

baro

di-

eylemler içindir.

huzurlarına

Disiplin meclisleri, ancak ve ancak, kendi
nin, bu eylemi

hakkında

avukat olarak bir ba-

işledigi

oldugu süre içinde

Ka-

kullanabilmesi ancak

kişinin

ancak o

bir an için

Avukatlık

gerekir.

bulundugu sürece mümkündür. :Sir avukat

levhasında kayıtlı

ronun

kişinin

kovuşturması yapılabilmesi,

siplin

olarak hu-

duygularımızdan sıyrılarak

Kanunu hükümlerini göz Çiniinde

nunu hükümlerine göre, bir

tarihten sonra

mensupları

biz, Türkiye Barolar Birliginin

kun üstünlügünü savunuyoruz. Ama
Avukatlık

kararının kesinleştigi

Demeç, bu silinme

kaldıgımız

saygı

ile

için de

selamıarım

efendim.
BAŞKAN-

Buyurun Orhan bey. Öneri sahibi olarak.

Orhan BARLAS
larım;

İlkin

bir

(İstanbul)- Saygıdeğer Ba::,ıkanlar,

noktayı açıklamak

isterim, ben öbür

değerli arkadaş

arkadaşlarımla

bir-

--~------~--~-------
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likte bu öneriyi imza edip yüce Divana sunarken ı
nın

baro

ki,

İsınail Müft~oğlu'nun adının

zin

sonuçlarını

levhasından

bulunan meslek

levhasından

baro

silinmesi b±zim

arkadaşım,

bizim bu öneriye

zim

öner~miz

nuç

doğuracaktır?

var

ınerimi

açıklamada

karşı

kendilerini

beş

adını silmişler İsmail Müftüoğlu'nun

olumsuz bir karar kendilerine hiç bir

adı-.

değiştirmez.

halde Yüce Genel Kurulunuzun bu konuda

şu

öğrendik.Ne

Sakarya :Barosu delegesi, az evvel burada

hatap addett.iler. Madem
rosundan,

Müftüoglu'nun

bilmiyorduk, bunu burada

sili~diğini

ve ge-rekçelerini kesinkes

Saygıdeğe'r

İsınail

şekilde

kabul edilirse, yüksek kurulun

yere mu-

Sakarya ::Saolumlu ,yahut

vereceği

tesir_ etmeyecektir. Eğer bikarar

vereceği

İsmail Müftü•ğlu

Vallahi hiç zannetmiyorum ki

bir so-

nasıl

namütena-

hi bakan kalsın. :Siz bağlı bulundugu bar.ca disiplin takibatı yapılması
şeklinde

önerdik. :Söyle bir

rafta, Genel Kurulca
Yarın

dilir.

on ay sonra
Kurulun
muzun
1rarı

verildiği

Genel

verir, bu karar bi.r ta-

Xurulunıız

için Yönetim Kurulu

İsmail Müftüoğlu g~der

hakkında

yol

açaık

Şimdi

Sakarya :Barosu

boşuna

bir baroya kaydolacak, •

ay sonra,belki
o zaman Genel

sözleri nedeniyle Genel Ku:r:ulu-

kendisi için uygulamak üzere,

bildirir.
başka

kınamalarımıza

beş

yazılırsa,

de bir baroya

muhafaza e-

tarafından

günün birinde, belki bir ay sonra, belki

kararını

Elbette

kararı

bu

bağlı

olacağı

işten

kaydolduğu

baroya bu ka-

t~l§şa kapılmasın.

baroda bu

iş

yapılacak

tır.

Önemli olan·, şimdi biz burada; e baroya kaydedilmemiştir, silinmiş

tir,

duralım nasıl

diyebiliriz böylesine vahim bir durum

karşısında?Eğer

ben İsmail Müftüoğlu'nun yüzünü ~mrUmde görmedim, yalnız f~toğraflarını
İsmail Müftüoğlu

biliyorum. Eger
sözü bir yerde

saıfetseydi,

söylüyor, bu söz gazetelere

belki

Adalet

:Bakanı olmasaydı,

kulağıma

yansıyor,

bile

gelınezdi.

belki böyle bir
:Söyle bir söz

kamuoyu bundan haberdar oluyor ve

kendisi bu sözü yalanlamak için en küçük bir gayreti bile gerekli

gerınü

yor. Yüce Kurulunuz karar verecek, bu karar kalacak; tekrar edeyim;
günün birinde herhangi bir baroya
rarını

yazılırsa,

Yönetim Kurulu i1etecektir. :Benim

da da hiç bir usuli: hata

olduğunu

o baroya .bu Genel Kurul ka-

maruzatım

sanmıyorum.

Engin

bundan ibarettir,bunsaygılar

fendim.
:BAŞKAN-

Efendim, lehte ve aleyhte

eğer

konuş:ulmuştuırı.

sunarım

e-
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oylamaya geçiyorum. Önergeyi kabul edenler lütfen
edilmiştir.

buyursunlar ••. Kabul etmeyenler ..• Kabul
Aynı

işaret

(Alkı~lar)

olayla ilgili olarak Elazıg Tielegesi Sayın Necati Özkaya'

nın bir önergeleri var, okutuyorum.

Kongre
Adalet

Sayın

Fakat

ta~iye

Sakarya Barosundan

kaydını

günün birinde denmesi muhtemeldir. Denmek

mesleğe

bir baroya

dının herhang~

lara

Bakanı

Başkanlığına

yapılmaması

edilmesinin karar

altına

için kongre
alınmasını

sildirmiştir.
istediğinde

kay-

bütün baro-

kararıyle

arz ve teklif ederim.
EHzığ

Ne•ati Ö.:kaya
BAŞKAN-

Sayın

Önergeyi izah sadedinde

Necati ÖZKAYA

önergesahibi,buyurunuz.

(Elazığ)- Sayın arkadaşlar,

bu konuyu dün

konuş

mamda kürsüye ben getirdim. Şimdi biraz evvel Kongre kşrarıyle disiplin
takibatı yapılmasi

için karar verdik.

onu izah ediyorum. Hepinizin
lin

takibatı

dan

sildirmiş

rasına

göre,

olsa dahi,
kaydını

Avukatlık

gibi,

Avukatlık Kanunvınun

sildirmiş

disiplin

sildirse dahi

beni mazur

bu önergeyi niçin getirdim,

olsa dahi,

takibatı yapılabilir.

yapılabilir.

görsıinler,

Yalnız,

kili nin haysiyet

divanına

divanına

arkadaşlar

seTketrnek Genel Kuru-

olduğuna

göre, bu Adliye Ve-

sevkedilmemesi gibi bir durum

d9ğabilir.

olacaktır,

Müza-

haysiyet

sevkedilmeyecektir. 8nun için, ben bu öneriyi getirdim.Öneri
Sakarya Barosu haysiyet

Kongremizin

kararı

seçilmeyecek, belki
Birliği

divanına

şu:

sevketsin, etmesin veyahut da

yerine gelsin gelmesin, belki dört sene sonra Adalet

ki Mersin Barosuna, belki
Barolar

fık

Buna mani bir hüküm yok.Kay-

kere edeceklerdir,belki aleyhteki aylar daha fazla

Bakanı

baro-

enceki eyleminden do-

Sakarya Barosundaki

bu vazife, haysiyet

kaydını

138 nci maddesinin son

kayıttan

lun degil, karar verdik, ama mahalli baronun

divanına

Kanununa göre, disip-

yapmak mahalli baroya aittir. Ben, bir a-rukat

layı hakkında
dını

bildiği

Yalnız,

mesleğe

Elazığ

kongresi olarak

dönecektir. Belki Ankara Barosuna,bel-

Barosuna
emrediği

kaydını yaptıracak"tır.Şimdi

biz

mahiyette; barolara, bu adama

kaydetmeyin diyemeyiz. Ancak tavsiye

kararı

alabiliriz. Biz, tavsiye ka-

mahiyetinde olmak üzere, Adalet

Bakanı

bu

rarı

beyanatından

dolayı

günün

r"
'

'

'

-
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birinde herhangi bir baroya

kaydını yaptırırsa,

renin taTsiye

barolara bildirilmesinin karar

sını

talep

kararı

cıarak

kayıt

edilmemesinin Krngaltına

alınma

ettim~

Saygılarımla!

Önergem bu•
BAŞKANİlhami

konu~mak

Önergenin lehinde
GÜVEN (Ankara)-

isteyen var

Değerli arkada);ılarım,

mı?

Buyurun.

bir ('nceki önerge

kabul buyuruldu. Önergenin metni, Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun,şu
fiil ve hareketinden dolayı, kaci'deşi /kardeşe l;ıdürtmek fiil ve hareketinden, cinayetinden

dolayı hakkında

olarak gerekli

avuk~t

işlemin yapılmas~.

Diye kaldı. Kapalı bir kutu gibi. Şimdi gelen onergede de buyurulur ki,
kararı alınsın~

tavsiye
talarına

Şimdi

kanuna

düşmeyelim,

en yüksek kurul

aykırı

tutumlarda

olmanız

nedeniyle usul ha-

bulunmayalım.

Şimdi,

demin-

ki kabul edilen anergedej bir defa Xnergenin icraatı lazım. Nasıl yapılacak gerekli

işlem?

Biz

'

şimdi

infial halindeSiz, büyük .tepki içerisindeişlemin

yiz, azap içerisindeyiz. Öncelikle o gerekli
kurulun Divan

Başkanını

memur etmek suretiyle

sek kurulun protestosunu bildirelim, bir
İkinci

göreve

başladığı

fiilinden
sını

şık

dolayı

da, bizim Yönetim

zaman, bir baroya

içerisine, yüksek

İsmail Müftüoğlu'naN

yük-

teıırafla.

Kurulumuza,İsmail

kaydolduğu

zaman,

mahalli baro disiplin kurulunca

şu

Müftüeglu bir
suç

hakkında

teşkil

eden

işlem yapılma

bildirmesi lüzumuna karar verelim, geçsin gitsin efendim. Ş~mdi bu

önergeyi de kabul etsek, ortada
men izhar etmek

zorundayız.

raftarım.

Hemen

duyulmalı.

tüoğlu'na

iletilmelidir.
BAŞKAN-

Başkan

Buyurun

yapılacak

anlıyorum

Öyle

bir

işlem

bendeniz. Ben

sayın

sunarıın,

şahsen

şu

tepkisi

teşekkür

ederim.

Bugünkü Genel Kurulun

Saygılar

yok. Tepkimizi heona ta-

İsmail

Müf-

Hecam.

Faruk EREM- Degerli

arkadaşlarım,

beyanıın şahsım adına-

dır.

Biz
len bir

kararlarımızda

kuruluşuz.

Bu

kendi

şekildeki

camiamızın

özel bir

içinde

beyanıınız

kalınayı

biraz da

çrk iyi biteşhir

nite-

ligi taşıyabilir. Biz belki de dogru olmayan bir şey yapmış oluruz.Sonra
lüzumsuz da. Çünkü tutanaklar zaten bütün barolara gidiyor. Bu itibarla
herhangi bir baronun "ha b eriıcı yoktu" d erne si mümkün d e d eğil.

Eğer bağış-
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lütfen bu
BAŞKAN-

kararı

ittihaz

Aptullah

Sayın

huyurmayın efendim.(Alkışlar)

buyurunuz.

Epteroğlu,

Aptullah EPTEROGLU (Çorum)- Muhterem

arkadaşlar,

bir kimse gerek-

li tahsili yapıp staj dievresinden geçtikten sonra avukatlık namıni ve unvanını kazanmış

olmaktadır.

silinmiş

ancak

olması

huzurunda,

~nun

belli bir baro

Avukatın

bilfiil vekalet etmesini engeller, yani hakim

umumi mahkemeler huzurunda faaliyetine mani olur. Demek ki
beyanatta bulunan Adliye Vekilini biz

tamamımızın kınadığı

bulunuyoruz. Adliye Vekilinin ilerde

almış

levhasından kaydının

raya müracaat edip de, ben fiilen göreve
şeklinde

dedin, yahut etmeyin

avı,kat

kararı

olarak herhangi bir habeni levhaya kay-

başlayacağım,

bir müracaat

kınama

şu

yapacagını

tahmin etme}c mümkün

değildir~ O zaman bir menü var. Evet, Adliye Vekili diyelim ki, Çorum

Barosuna müracaat edecektir. Baro
icrası
lığa

kaydının icrası

hususunda Çorum Barosu bir karar verecektir.

Şimdi,

rarını

almakla ona
Bunun

Baro Yöne, t,:;km

hakkı vardır.

lazım

neffüs

değildir.

da izah

sayın Hocaının

Aslında
ettiği

gibi,

arkadaşlar,

sinin lehinde, aleyhinde
ladılar.

Bu önerge

Bu önergeyi
pılmaması

işaret

edilmiştir.
Değerli

tarzı

bütün barolar tetercih edilecektir.

arkadaşımızın

önerge-

Kendileri de önergeyi
da

açıklamada

Tekrar ediyorum,. önerge

edğlmesi,

böyle bir tavsiye

şekilde

bul edenler lütfen
ge kabul

havayı

açık

bulundular.
şu:

herhangi bir baroya kaydolmak istediğinde, kaydının ya-

hususunun tavsiye
Bu

sayın Başkanımız

arzedeceğim.

bir hüküm-

Saygılarımı sunarım.

Necati Özkaya

görüşmeler yapıldı.

hakkında

oylarınıza

İleride

şu

ve bu hava içerisinde bir hareket
Degerli

peşin

böyle bir karara da lüzum yok-

Bu itibarla önerinin aleyhinde bulunuyorum.
BAŞKAN-

ka-

oluyoruz.

veyahut, Birlik Yönetim Kurulunu

Kurtılların ı

etmiştir

kınama

ileride karar vermek mevkiinde olan Meclisleri

dışında,

le burada ba3lamak caiz
D~min

cezayı vermi,ş

avukat-

avukatın ~b

biz burada gerekli

Şimdi,

gelen dersi ve

veyahut ademi
şayet

kabulünü reddeder ise Çorum Barosu, bu talepte bulunan

netim Kuruluna itiraz

tur.

levhasına

Oy

öneriliyor.
kararı

vermeyi, yani önergeyi ka-

buyursunlar efendim .•. Kabul etmeyenler .•• Öner-

çokluğu

arkadaşlar,

ile kabul

edilmiştir.

gene bu konuda

verilmiş

bir önerge daha var.

,

...

-
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Sayın Başkanlığa
işlemeye

Adam öldürenleri vatansever olarak nit elemekle suç
işleyen

rik eylemini

Adalet

Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun kınanrrıasına,Genel

alacagı kararın

Kurulun bu yolda
karar verilmesini

tah-

kendisine ve kamuoyuna bildirilmesine

ile arz ederim.

saygı

İstanbul

Orhan
BAŞKAN-

Gene bu konuda

Apaydın

bir önerge daha var.Evet bir de

verilmiş

Mersin Deleggsi Turhan Özgün.er b eyin bir energesi var; burada da;
masına

ve bu

'

kendisine

kınanmanın

görevlendirilmesi diyor.

Bunları

duyurulması

ben

aynı

için Kengre

kınan-

Başkanlığının

nitelikte görüyorum. Müsaade

ederseniz birlikte mül3akere açacağım, birlikte oylayacağırı:ı..
Önerge sahipleri

açıklama ist~rler

mi? •• Yok. Lehinde ve aleyhin-

de konu~mak isteyen? •• Yok. Her iki önergeyi oylarınıza arz ediyorum.Kaedilmiştir.

bul edenffier ••• Etmeyenler •.• Oy çokluguyla kabul
Bir önerge daha var, okutuyorum.
IX. Genel Kurul Di van
Ş

deki

Ocak 1976 günü Genel Kurulumuzda hukuk devleti ilkesi üzerinsaatlerde

görüşmelerin yapıldığı

yüksek

Başkanlığına

öğretim

aykırı

tır.

Bu ölüm

silahlı

bir

saldırı yapılmış

açan ve on kadar

ateşini

gerçek sorumlusu, bütün

yurttaşıara

öğrenciyi

hesabını

kukun
miş

başkanı

en

yoruz. Bu tür
'göst erecegi
rarını

~lan

üstünlüğünden,

olması,

zatın

vuran ellerin

acımasızca

güvenliği

sorumluluğu sırtında

saygısızlıktır.

bağlı

sağ

taşı

d evlet il-

Durum böyle iken,bu

Türkiye Barolar Birligi Genel Kuruluna,hu-

yüksek kuruiunuza

saygısızlıklara

inancıyle

açılmıfl

kanun haKimiyetinden söz açan bir mesaj gi;nderebil-

azından

karşı

karşı

bir istihza elarak niteli-

Barolar Birliginin gerekli tepkiyi

Genel Kurulun bir

kınama

bir telgrafla hükümete duyurup kamuoyuna
BAŞKAN-

yaylım ateşi

vermesi gereken bir hükümetin hukukla

kesinden söz etmesi bizatihi hukuka
hükümetin

ve

güvenlik, ezellikle can

lamakla yükümlü bulunan hükümettir. Böyle bir
yan, bunun

bir yerinde bir

kurumunda Türk gençleri üzerine, hukuka, ahlaka ve insan-

olarak

lığa

Ankara'nın başka

Bu önerge daha evvel

okunmuştu

kararı

almasını

açıklamasını

ve bu ka-

öneriyoruz.

ve al tındaki imzalar da

r
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bilginize

sunulmuştu.

Şimdi,

~nerge

konuşmak

sahiplerinden önergelizerinde

isteyen? ••

:Buyurun.
RUseyin AYDIN

(İstanbul)- Sayın

Yönetim Kurulu Ba ;:;ıkan ı ve liyeleri, çok
görlildliğli

Ön erged e

Kongre

:Başkanı

.delege

değerli

ve liyeleri,

sayın

arkadc:ı şlarım;

li zere, 'rlirkiye 'nin en bUyük hukuk

kuruluşu

o-

lan Tlirkiye Barolar :Birliği bu salonda to.plandığı sırada Ankara 'da, hlikümetin emrinde olan kuvvetler gençlere
ken, bu hükümetin

elan

başı

listlinlliğlinden

letiyle alay etmektir

arkadaşlar.

sırasında,

seyerek
tiğim

akşam

aynı

alaylıx

bu

rulalı

televizyonda gazetecilerle

olayları

gibi glillim-

gazetecilere cevap vermekteydi. Bu yine arz et-

konuşmasında

çalışıyoruz

Başbakan Yardımcısı

olan

devlet kuvvetlerinin

dırla.r.

:Böyle bir hükümet
aynı

başka

şeyle

di;yıorlar:

diyorlar. Halbuki,

Hükümet kuruldu ku-

bı,ı

aynı

özel olarak

şahıs,

yardımcısı

Bakanının

hükümet üyesi olan Adalet

te, beyanlarda bulunmakta ve bunu

odur,

işlenınemiş

konuşma

önlemeye, kanun hakimiyet1ni memlekette meydana getir-

önlemeye

militanların

disine

cinayetler

yaptığı

eğlenmektedir.

arkadaşlar,

olayları

lerinden ve
aynı

mesajda kanundan, kanun ha-

gibi, bu milletle, hukukçularla ve gençlerle istihza etmektir, alay
Aziz

ğu

işler

bahsetmesi, bizimle ve .aziz Tlirk mil-

kurşunlanmamış,

tavırlarla

etmektir, bizimle adeta

meye,

şahsın

sanki gençler

açmak suretiyle cinayet

şahsın gönderdiği

kimiyetinden, hukukun
Dlin

ateş

yetiştirmiş

olduğunu

eldürmeye

beyan

teşvik

bu mesaja

istihza ile cevap vermek gerekir. Çünkü, onun
bir

şey

değildir.

oldu-

et~ekte,

suçunu

millete kabul ettirmeye

başkanının genderdiği

hükümet üye-

işlemek

çalışmakta

karşılık,

ken-

layık olduğu

da

Binaenaleyh, öneriyi aynen kabul etmenizi

ye gerekli dersin bu zata verilmesini istiyorum, talep ediyorum.
En derin
BAŞKAN-

saygılarımla.

Önergenin lehinde buyurun

sayın İlhan.

t'>engiz İLHAN (İzmir)- :Bundan iki üç ay i-ince Üsküdar adliyesine
gidecektim.

Şoför yaşlı

dedim ki, adliyeye

bir

şofördü.

geldiğiniz

Arabası

da çok eski.

Delmuşa

bindin,

zaman bana haber veriniz. Ben bilmiyorum
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çünkü, Üsküdar adliyesini. Elimde de çanta, avukat
İstanbul'da

önce

olmuş,

olaylar

bunlar ya •.. Dedi ki, siz hukukçulara çok
d edi, eski

rürüm, buradar;_

Aslında,

bu

adaının

Herşeyden

kukun ne

sözü

Dlişündüm,

bu Genel Kurula gelirken söz

:Sunun üzerinde felsefe
kenin

yapıyoruz,

kadarını

olmadığını

ögrenı:aek

"\;ıüyük

sonuçlar

leyiili,
larru

nasıl

isimlendirirsek

Ama

şeyler

bekliyor

istiyor.

:Siz;ı.er hı

bazı

biliyoruz.

olduğunu

Ama bir ül-

çıkarıyoruz.

halde,

aykırı davranışlarda bulunduğu

üstünlügü sc5zünü de kullanarak, hem bizimle, hem ülkeyle,

klın

g;

ıneınlekı

a,lmayı düşünmüyordum.

Hukukun üstünlügünün ne

hukuka tamamen

başbalcanı

Neden dedim' •• Bak be;

görürsünüz. :Su

bizden

B~ ıneınlekşt

önce hukukun ne olup, ne
biliyoru~.

i

olayıardı

Normal

Ben dedi, ancak bu

fazlasını

:Sir

idi.

haklı

aklımdan çıkmadı.

olduğunu

iş düşüyor.

ayrılınıştı.

Siz çok daha

görebiliriın.

böyle gitmez dedi.

f

c arnı ikiye

arabanın

öldürülmüştü.

talebeler

anladı.

hukı

ne b;

artık

bir anlamda bir istihza an-

isimlli~ndirelim,

taşıyo:'.

Arkad~şlar,
ı atmcıK

hukukçu

eğer

~sek,

gerekir. Bunu da somut biçiqlerde

üstünlüğü

ile kutlamak is tey en

ne

hu~ukun

ölduğunu

memlekete an-

gerekir. :Sizi hukukun

g(}sterınek

:Saş~akanı kıpamalıyız

aslında

ki,

onun kul

j

ı-

ı sndı,;J_

üstünlüğü lafı,

hukukun

hu~ukun

üstlinlügü.

anlamı davranışlarında

yoktGr. Konu önemli bir konudur ve ülkeınizd~ maalesef geçerli bir konudur
Bu memlekette birçok
sa basa, kanun
Bu, en

ı::; omut

sayın

bir

adın~,

bizim protokol

Aleyhinde söz

gereğince

ve

kınaına,

tugum1<Z objektiflik

isteyei var

Buy~run

zannediyorum

Bu
k~

aykJ,il'ı

mı

efendiın? •• Yok.

Başbakanin

göst~rilen

bazı

kurallara

aykırı

O hal-

ititıarla,

bu telgrafta

bizim genellikle
dLişeJ;;ıilir.

düşe.c eğimiz

telgrafı

kararın

kullanılan

şimdiye

Bu konunun

gibi, bir

:Su itibarla, Yönetim Kurulu olarak, böyle bJr

cevabi

bütün usullere riayet

da, degeriendirilmesi de elbetteki bütün Türkiye'de zaten
i tibarla,

çıkmalıyız.

eıfe:Qdirn.

ar,adaşlar,_ın,

cevaptır.

karş:ı.

üzerine ba-

Saygııarımı sunarım.

protoko~da

kurallarına

adı ~llanılarak,

Btz hukukiula:r buna

alına~

Faruk EREM- Aziz

ederek vaki davetimize bir
ibarelerle bir

hukuk

davnanışımız olaca~.

Ba,'.?kana söz veriyorum.
Başkan

_,

hukuk

adına yapılmıştır.

BAŞKAN-

de

şey

kadar tut

yar15ılaması

yapılıyor.

kuşku

Bu

içindeyiz.

ittihaz

buyuruıınama-
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sını

nama
ler

ederiz.

istirhaın

'

VEKİLİ-

BJ\ŞKW

verilmesini, yani önergenin aynen

kararı
işaret

Oylamaya geçiyorum. Önergede istendiği şekilde bir kı-

buyursunlar ••. Kabul

reddedilmiştir.

(Gürültüler ..

Efendim,

oylamanın

uygulanınasını

etıneyenler •.• 32

"Yanlış sayıldı,

tekrarı

oya

51 oyla

karşı

~uerge

tersi olacak" sesleri)

bir

yolun~a

kabul eden-

gelirse,bunu

~nergeniz

dcişünürüın.

BİR

ÜYE-

Ya:nl.ış

oldu

sayın Başkanım.

Tersini söylediniz.

VEKILIBAŞKAN./ Sayıında hata olduğunu iddia ediyorsunuz ~yle mi? •• Bir

•

~,.

dakika.
Şimdi

bir konunun

arkadaşlar,

oylamasının

çıkınası lazım.

müsaade ederseniz, hakikatan ç0k nazik olan

hiç bir itiraza

Onun için tekrar

ketine binaen

ınahal

oylayacagım.

vermemesi
Bunu da

lazım,

sırf,

o

şekilde

konunun neza-

yapıyorulli~

Bu, önergeyi, yani
~r •.• Önergeyi

kınarnayı

kabul edenler lütfen

işaret

buyursun

reddedenler ••• J5'e karşı 43 oyla ~nerge reddedilmiştir.
\

Şimdi
lındaki

değerli

önergeler

önerge daha

arkadaşlarıın,'böylece

bitmiş

oluyor.

Yalnız,

dilekler ve

teınenniler

dilek ve temenni mahiyetinde

bu energe bendeniz.e, Burhan Karaçelik'e ait. Bu

vardı,

fasbi::ı:

~neri

de bildiriye geçınesirh arzu ett:iğiın bazı. hususları bildirrıii.ştim. Bunu

,.4

oylamaya· koymuyorum, eğer lütfaderseniz bildiri komisyonuna havaleeini
öneriyçı:pum.

Şimdi

değerli

arkacaşlarım,

Divan
Hazırlanacak

bir önerge daha

vardı:

Başkanlığına

bildiriiçin seçilecek komisyonun •••

Efendim, bir komisyon seçilmesi ve bu komisyona da
öneriyorlardı~

leri

Ha;:.;dizatında

bazı

bu iki önerge.

·Bir ikinci önerge daha var, bu energede de denir ki,
cak

tepliğin,

lunca

bildirinin, tüm.

hazırlanınası

kimse-

görüşınaletin

ışığı altında

hazırlana

Yönetim Kuru-

teklif edilir.

Böylece iki teklif var. Bir teklif; bir komisyon kurulsun ve
Genel Kurul

adına

bir bildiri

diriyi Birlik Yönetim Kurulu

taslagı hazırlasın.
hazırlasın.

Şimdi

İkinci

teklif; bu bil-

bu her iki teklif üzerin-

-273 de leh ve aleyhinde söz almak isteyenler? •• Sayın Necati Özkaya, aleyhinde buyurunuz.
(Elazığ)-

Necati ÖZKAYA

lVIuhterem

esas:tnde komis ··

lazımdı.

Şimdi

saat 5'e geli-

dagılacak.

Yarın

devam edecek mi-

yonun dün veyahut da sabahleyin seçilmesi
yor, bir-iki samt sonra belki kongremiz

arkadaşlarım,

yiz, etmeyecek miyiz, bunu bilmiyoruz ama, bize gelen davette üç gün yazılı.

Şimdi, bir komisyon seçilecek, arkasından bu komisyon bir tasarı hazırlayacak,

buraya gelecek, biz müzakere

tasarı

yansıtılacak.

ra da bildiri elarak kamuoyuna
len mümkün degil. Bu, dün

düşünülecekti,

Bu mümkün

sabahleyin

benim

ya göre de,
me

hakkına

ı

ük

g>~re

de Yönetim Kurulu bir

beri çl'lk

basıından

haiziz, onlar bizim

yınlayacağımız

Şu

çıkalım.

Saygı değer Başkanlar, değerli

ile Genel Kurul bir

bildiğim kadarı

gelenekıere

Genel Kurulun

Yani fii-

Aleyhte sayın Orhan Barlas, buyurunuz.

Orhan BARLAS (istanbul)dcışlarım;

değil.

ondan sen-

düşünülecekti.

halde biz bu konuda Yönetim Kuruluna vazife verelim,
BAŞKANVEKİLİ-

edeceğiz,

tartışıldı,

ayrı
ayrı

organdır,yasa

Biz

organdır.

Yönetim Kuruluna talimat verBizim ya-

kararlarımızı uygula~acaklar.

bildiriyi Yönetim Kurulu

arka-

nasıl hazırlar,

anlamakta güç-

~çekiyorum.

İkinci

sorun

şui

cak? Seçimlerden evvelki

Bu bildiriyi hangi Yönetim Kurulu
Y~netim

Kurulu mu,

sonraki Yönetim Kurulu mu? Seçimler
ise, zaten

onların

zırlayabilirler,
rı baştan

şüpheli.

Üstelik bütün

seçimler

yapıldıktan

evvelki Yünetim Kurulu

yapılmazdan

görevi bitmek üzere.Biyle gir

sijrdijreg~len ~~n~l

beri

yokşa

hazırlaya

bunlar:ı.n

hurulunuz kendi

bildi~iyi

ne

ötesinde,

şı.;ı çalışmala

~aman

ha-

arasından ~eçe~eği

bir kemisyon tarafından kolaylha hazırlayabilir,
,
tişmez

ri

Değerli

denildi.

kolaylıkla

lar,

arkadaşlarım,
Aslında

şu

kaygı

ortaya

anda seçsek, iki

hazırlanabilir.

konuşmalar,

. bir

Çünkü bütün bu
'

bütün bunlar genel kurulun

kurallar üzerine hepimizde bir bilgi
yonu bunu da göz •nünde

şaat

vak:j.t

azdırJye

içinde bQ.yle bir bildi-

müzakerel~;r,
eğilimi,

vermiştir.

bulunduracaktır.

achldı;

alınan

inandığı

karar-

ilkeler ve

Elbette o bildiri komis

Y0netim Kurulunun bildiri

hazır·

~~-~-----

~~-----~~----

..
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bence

laması

kadar

şimdiye

tir. Hemen bir

an•~nce

usullere de :pek uygun

alışılagelen

bir bildiri komisyonu seçilmesini

düşmeyecek

saygılarla

arz

ed eri m efendim.
BAŞKANVEKİLİ- Sayın

ÖZTEKİN (Gümüşane)- Sayın Başkanlar,

Murat
de

aslında

idim. Bu

olmadı.

efendim bu kongre sonunda

bildirinin Yönetim Kurulunca
hazırlanması.

Ancak

şimdi

hazırlanacak

ve

hazırlanması

Ben, komisyonca

sayın

delegeler;ben

kurulmasının faydalı

bu kongrede komisyonlarin biraz önceden

olacağı kanısında

var;

Murat Öztekin, buyurunuz.

ortada iki tane teklif

ve kamuoyuna sunulacak olan
teklif de komisyonca

diğer

hazırlanması şeklindeki

önerinin lehinde-

yim.
Bizim
sı yapılan

hukukun

bir

Birlik Yönetim Kurulumuz, biraz önce oylama-

Birliğimiz,
kınama

üstünlüğünden,

linergesi sebebiyle
hukuka

bağlı

de sosyal hukuk devletini egemen
ken,

şimdi

tutuculuğunu,

devletten, hatta bunun daha ilerisin-

kılmak

için vaki

bu dev-l•tin U•mellerino dinami t

bunu, gerçekten bir hukuk

çelişkisi

büyük bir raporda

çalışmalardan

bahseder-

atanları kınamamaktadır.Biz

olarak görüyoruz . .ou gerçekten bir

çelişkidir.

Efendim, ülkede
ci

anarşi si

vardır.

Bu

şu

anda bir hukuk

anarşiyi

kınamıyoruz

anarşi si

çalışmalarını

yanlıştır,

hukuka da

isek, hukuksal

durumu

sonra, bu top-

toplantıdan

Biz

eğer

bu ülkenin

değerlendirmek zorundayız.

nizden seçilecek komisyrn üyeleri, bu
ki durumu, hukuka ne nisbettoO\'
olduğumuzu

kınamı

biz kamu oyuna bildirelim •. Bizce kesinlikle bu

bağlılık değildir.

açıdan

bir yöneti-

da, efendim bunubiz

yoruz, biz fikrimizi belli ettik, sonra da bu
lantının

vardır,

saygı

çalışmaların ışığı

hukukçuları

Bu itibarla,içialtında,

burada-

gitsterdigimizi, ne nisbette hukukçu

kamuoyuna bu k1.misyon · bild~rsin isterim.

Saygılarımı

sunarım.

BA§KANVEKİLİ- Sayın Hof"am, buyurun efendim. Birlik Başkanı açık

lamada bulunmak istediler.
Başkan

Faruk EREM-

Biraz evvgl
kendilerine

konuşan

teeıssüflerimle

Eğer,

Beyanım

Yönetim Kurulu

arkadaşım

adınadır.

itidal ölçülerini

aştı.

i ad e ediyorum. ( "Bravo" sesleri,,

Sözlerini

alkışlar)

Genel Kurul demind .• n beri izah ettiğimiz ilkelere, inan-

_

----------

oımıza
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itimadı

varırız.

kararına

Takdir sizindir.
Hiç kimse kimsenin haysiyetiyle oynayamaz. Bunu hukukçu sokakta-

ki adamdan daha iyi bilmelidir. ( Alkı_şlar)
BAŞKANVEKİLİ- Sayın

Cemalettin
tüm

görüşmelerin

Cemalettin Güçdemir, buyurunu z.

GÜÇDEMİR

ışığı

Sayın arkadaşlarım, ben:geni:ı~:,

(Gaziantep)-

kamuoyuna sunulacak

altında

tebliğin

rulumuza bir görev olarak tevdi edilmesi teklifinde bulunan
n ızdan birisiyim. Bu teklifimi yaparken
Birgnci nokta: Zaman
seçimi, komisyondaki

ınisynn

lecek olan

tebliğ

hazırlanınasındaki

imkanıınız

tartışınalar

uzun süre

kişiler

de duruma

tün

kaı·arlarınızın,

layacağı

tebliğin

kendi içinizde

kisıtll.Eindı,

Muhakkak ki ko-

ve komisyondan sonra buraya ge-

zamanı.

beş kişisi

ınuttali

bütün

olmuş

kiınselerdir.

Kurulun~,

nasıl

düşmek

olmaz

ını?

olur da bir komisyonun

tekliflerine el

zaman ilerici idik te, bu konuda
ben •. Her9eyi ben

yapacağım •• Kıracağım,

ederim

rı düşünıneliyiz.

Barolar

Birliğini

tırlayın
ğğmiz

bir

dünkü

hazır

Bir.
konuda oy verdi. Tutucu-

aynı

lukla itharn ediliyoruz. Bu ne biçim iptidai bir tabirdir

gıın ... Rica

kendilerine e-

icrasını

demin bir konu iki defa oylandı. Biz de

ret konusunda oy verdik, Yönetim Kurulu da

yalnız

Seçile-

tevdiini i timat edemezsiniz, havale _edemezsiniz? Bu,

çelişkiye

bazı

ekseriyetiy-

kimseler olarak oraya gidiyorlar.Bü-

arzularınızın ifasını,

İkincisi arkadaşlarım,

Kendilerinin

tebliğin

Bütün meseleleri eni-

değişecek,

bilen, bütün seyrini bilen

bu Yönetim

ettiğiniz

çok

alacagı

Yönetim Kurulunun

ınes.eleleri

cek

manet

noktsla:i>dan hareket ettim:

komisyonlarda vazifeli idim. Ankara'da bu salonda, Sam-

konuştuk.

le yine bütün

arkadaşları

Bendeniz bundan evvel üç

alacaktır.

sum'da ve daha evvelkinde. Biliyorum
ne; boyuna

şu

Yönetim Ku-

kaldırdıgımız,

ını

yapacagıın,

müsbet oy

verdiğimiz

gerici olduk? Nedir bu heyecan? .• Ben,
herşeyi

dökeceğim,berbat

arkadaşlar,

arkadaşlarım.

olmaz bu.

ben

yazacağım,

edeceğim,

Yapıcı

amma ben

olmalıyız,

her

şeyi

yapmış

ben

~laca

mümkün olanla-

Biz buraya tahrip için gelmedik, Barolar müessesesini,
taxhrip etmek,çmkmaz .Yollara sokmak için gelmedik.Ha-

arkadaşıınızın

son sözlerini; !Elimizdeki ipe çezemeyece-

düğüm atınayalım arkadaşlar" di;yıor,~ö

•.

Unutmayalım

bunu

arkadaş-

'.
-276

-

lar, bu bir vasiyettffir. :Bursa 'da da söyledim, daha sonraki

toplantılarda

da söyledim; bin küsur senelik bir geçmiie dayanan ve dokuz seneden beri
kuvvetlenen,

gelişen

körpe

şu

kısır bırakı:;ıayalım.

hamlarla

la, lütfedin, sizinicra
konuları

ler,

seç~ceğiz,

ınüesseseyi

:Bu

heyecanların

bir

ladiğıınız

nelere

tebliğe

arkadaşımız,

bugün

acı acı

elemanlara

çıktı.

işittiler.

buradadırlar,

Hepinizi

saygılarla

:BAŞKAN-

Muhtereın
başka

heyecanın

eseri olur ve

Geçmişte hazır

Heyecanınıza
g~nül

itmeyiniz

ektiğimiz

rüzgar bugün

bozınayınız,

atınayınız

çiğnem sakız yapınayınız.

selaınlarıın.

arkadaşlarım,

hu iki önergenin ilgili

Muhittin
:BAŞKANnuşsunlar.

olduğu

is·

bi"r energe daha geldi, onu da bilgini

ka lıyoruz.

ve Genel Kurulun

düzenlenınesini

:Bizi

heyet-anınızla.

:Başkanlığına

Vaktin gecikmesi nedeniyle, bildirinin, Genel Kurulun
nınce

ben de

hakim olunuz, lütfediniz,seç-

birligini

bir

istemeyen

yakınıyer.Haklıdır,

o gün

ttısaınüh,

istikaınette

ınecburiyetinde

olmuş

ya-

Yaparsınız,

kınamak kaydının konulmasını

politikacıların ağızına,

Genel Kurul
mazhar

biz komis-

Hayır,

arkadaşlar.

kanunsuzluktan

ediniz,

itiınat

ınevkiimizden aşağı doğru

z-e' sunmak

Hiç olmazsa

bu bir

biliyoruz

gösterdiğimiz

tiğiniz

tekle ilgili bir

görevi tevdi edin.:Bü-

••• :Bu da mümkündür.

arkadaşlar,

anarşistleri

halinde önümüze

vakar

hazırlarlar.

ınalolduğunu

fırtına

ınüesseseyi

arkadaş

biliyorlar, kendileri hülasa eder-

gideceğiz

ki

çıkan

sokar ve bundan ileride en çok siz zarar görürsünüz.

çıkınaza

beraberim; ama o gün

bu

yola

unutmayınız

bu

yapacağı

gördüler, dinlediler,

herşeyi
dediğimiz

amma,

parsınız

bir

olan, kendi bünyenizden

konuşulanları

yaparlar, bir rapor

gereğini

itimatsı~öölıklarla,it

Ren c id e etmeyelim., h eder etmeyelim. :Bu itibar-

organınız

biliyorlar,

vazifelidirler,
yon

böyle heyecanla,

Yönetim Kurulunuza, bu komisyonun

larınıza,

tün

çocuğu

düşüncelerini

saptamış

olan

itimadına

:Başkanlık

Diva-

arz ve teklif ederiz.
Fehıni

Kılıç

:Bu konuda

konuşmak

Özçelik
isteyen

Solmaz Giray
arkadaşlar

varsa onlar da ko-

:Buyurun Orhan bey.

Orhan :BARLAS
dirinin Yönetim Kurulu

(İstanbul)_: Sayın :Başkanııa,
tarafından hazırlanmasına

bir sual
ilişkin

soracagım.

Bil-

bir öneri var.
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Düşüncedir,

düşüneeye karşıyız.

böyle bir

Yalnız

Yönetim Kurulu ne diyor? Yani bu bildiriyi biz

duşüneeye karşı

fikrinde midirler,

yazarız,

bunu uygun görürler mi, yoksa bizim bu bildiriyi hazırlamamı~, bugüne kadar devam eden geleneklere uygun
bu konudaki

:Başkan

İçten

dir.
ğiniz

rica

görüşünü

şimdiye

temennimiz,

bir komisyon veya

kadar'devam eden gelenek

yapmaya bizi

hsıyecanlı

sözlerimden

rinde

devamına

konuşulmaclı.

cevaplandırmak

ait en ufak

edilecek bir komisyon

teşkil

işaret,ge

istir-

affımızı

tarafından

tanzimi-

•••

Başkanlık

ÜYE-

Di vanınca

hazırlanması

yolundaki teklifin üz.e-

Görev verilirse yaparlar ••

Evet efendim. Tabii ki gtirev verilirse

:BAŞKANSayın

Ayten Dik, buyurunuz.

Ayten

DİK (İstanbul)-

olarak gelmektedir ve ilkinden
kında

üstündedir.13unu

şeyin

ademi

beni aifetmenizi rica

(Alkışlar)

:Sildirinin,

alınmasını

:SİR

İtimadınızın

dolayı

Efendim, biz de Di van olarak bu_ görevden

:BAŞKAN-

seçece-

mecbur·kılar.

Arz ederim.

ni, kaleme

uyarınca,

değil

:Başkanlık Divanınca yapılmasıdır.

için huzurunuza geldim.

edi~oruz.

mi? Yönetim Kurulunun

edeceğim.

ederim. Ama herhalde haysiyetimiz çok

ham

düşmez

Faruk E:REM- :Bizim böyle bir talebimiz bahis mevzuu

:Benim demink:i.

reğini

mi,

düşer

yapılır •.

Efendim nzür dilerim, bu ikinci bir iinerge
değişik

bir anlam

~aşımaktadır. İlki

hak-

lehte aleyhte görüşme yapılmışt:l.r, oylama safhasına gelmiştir, oylan-

mamıştır.

:Bu durumda ikinci ve anlam olarak

ma

yapılmadan

gündeme

le

aykırıdır.

İlk

alınarak

değişik

lehte, aleyhte

önerge üzerindeki

bir önergenin de oyla-

görüşme yapılması

konuşmalar bittiğine

bence usu-

göre, oylama saf-

hasına geçilmesi lazım. Bunun kabulü halinde belki ikinci öneriye hiç lüL
zu~

Kalmayacak. :Sunu arz etmek isterim.
:BAŞKAN-

İlhaıni

:Buyurun

sayın İlhE:ımi

GÜVEN (Ankara)-

Sayın arkadaşlarım,

evvel tehevvürle yüksek

huzurlarınızda

zaman,

için yeni

dışarıda

verin lütfen.

olduğum

Güven.
sayın hocamızın

biraz

tehevv'ürlerini dile getirdikleri

girmiştim.

:Sir

noktayı

saptamama izin
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Bir

ayırım yapılmış

Ben bu

lafı kullanılmış.

yaşama

mesleğimizin

doğal

olmasına

inanmak istiyorum.

karakteri olan

aşamalara

uygun

var. Bunun tabii neticesi de her avukat ilericidir,

vasfımız

tutucu avukat yoktur

yüksek kurulunu zda. Zannediyorum ki "tutucu"

lafzın kullanılmamış

Çünkü yüksek heyetinizde
olarak

-

Bunun böyle bilinmesini tesbit etmek is-

arkadaşlar.

tiyorum.
İkinci şık da; 'biraz evv~l verilen iıinerge de, Divan Başkanlığına
hazırlanması

bildirinin

görev olarak tevdi edilmek isteniyor. Gayet neroldu~una

maldir, Divan yönetimle gerevli
tıgına

göre, bütün usul

göre, bu bildirinin de yine usule uygun olarak

mesi gerekir
saygılar

Lehindeyim, lehinde oy

kanısındayım.

sunarım.

BAŞKAN-

işlemlerini

Divanın

yap-

görevine gir-

kullanacağımı

arz eder,

ederim.

Teşekkür

Aleyhinde

konuşmak

isteyen? •• Buyurun.
1

Merih SEZEN

(İstanbul)- Sayın Başkan,

Kısaca şunu

söylemek istiyorum; haki.tcaten çok önemli bir denem

içerisinde üç günden beri
bir olayla da

karşı

karşıya

içindeyiz. Belki de bu
Yalnız

şimdi,

Genel Kurullarda

rakmayalım

Bu

oylarınıza

heyecan

sonucunda

fazlalığı

şimdiye

aykJ.rı düşen

tarafından yapılır;

geleneği .bozmayalım,

dola-

olabilmiş

kadar bütün

bir tutuma geçmeyeo

bu da

bakımdan

efendim, bildiri için bir komisyon

k~mis-

Di va na

bı-

teklifi-

sunuyorum. Kabul edenler ••• Kabul etmeyenler ••• Iillbul

edilmiş

teşkili

nizce karara

baglanmıştır.Artık

bahis konusu

değildir.

Şimdi,

da bana

Kurul

olduğu ağırlık

teşkili

Şimdi

tir. Bildirinin, komisyon

rı

etmiş

sıkıntı

bunu diyorum.

BAŞKAN-

ni

Gğnel

psikolejik bir

~lduğu

hasıl

çall.şma

olan kararlara

yapılır.

içerisinde yorgunluk ve elim

arkadaşlarda

yeğun

lim. Genel Kurulun bildirisi
Y onlar vas ı tasiyle

bizde

konuşan

bu kadar

alınmış

çalışma

kalmanın vermiş

sıkıntının

yısiyle konuşmalarımızda,

tir.

bir

yeğun

kıymetli meslektaşlarım;

sırasına

Genel Kurul

bundan sonra

~teki

Büyük ekseriyetle kabul

·komisyonun

geliş

suretiyle kaleme

okutacağım~

Sayın

Genel Kurul

çalışmaları

iki

yüksek heyeti-

~nergenin

oylanınası

edilmiştir.

oluşturulması hakkında

göre

alınması

iki önerge

vardır,

onla-

Başkanlığına

sonuçlarını

kamuoyuna

~ansıtacak

bildiriyi

rr
1

hazırlamak
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oluşmasını

arz ve teklif ederiz.

delegelerden

İ~mir

Konya
İhsan

adları yazılı

Onar

Cengiz

İlhan

Van:Azmi Soydan
Elazığ:Necati

Özkaya

Diyarbakır:Şerafettin ~a

İstanbul:Aydın

Aybay

İstanbul:Orhan

Apaydin

Ankara:İlhan

Kutay

An.kara :Kaırıil

Akıncı

İzmir:Hasan

Basri Güder

Gümüşane:Murat

Öztekin

Hatay:Nfıbi İnal

Hatay:Tekin Yurtman
Si vas :.Ayhan

İyigün

Aydın:~~lmi Becer~k.
BAŞKAN~ Aynı

konuda ôi:r

Dt van
Hazırl~nacak
yazılı

~nerge

~e~;i.

Cemalettin
Ziya

eçli;yçır"ij~·

Harşit

~ij.;~emiz

Kan8al

. H~ıni ~.e:-ik

~:.i.l~e

bj.rin9:!.

ok;ııttıyprum.

eew~le"ek kqm~ey,na aşağıda 4Jı;ıimleri

qlarak tekJ,i!

SabahaHin I\J..ie
Salahat]in Ayd•n
Turhan Arın
BAŞKAN- Şimdi,

vaı,

~aşka~~lna

bildiri için

delegeleti komisyen

daha

Mjh1 tt:i.n

K•l•r

~raJ. A.ı•49~J.y
.AidjlkaQ,;i;r ~ryl;irt
'•'

'c,

fıer~entn 1 u

Necati ÖZKAYA-(:E;LS~;ı..~)- ;een kimişyondan çek~liyçrum. Bu iş, zaman itibariyle komisyon~n yapacağ;ı. iş de$j..,
BAŞKANkadaştan

.Efendim

b}f

birinl:,j.

lner~ede

13

arkadaşJ,n

ismi yar. 13 ar-

kurulu bir komi5'YPn
UN:0/ ol.maşı
i~teniyor.
':·· .,._
•'
-. -.
Sabahattin BİiıGE
(Ankara)Uı::ı:ııtl hakk:ında s,ili:z is"j:;iyorum •
. ''\i:;:-':1·
,,-,,
'~

- - - - --------------
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Buyurun.
değerli

Sabahattin .Bilge (Ankara)-: Efgndim her iki önergede de
arkadaşlarımızın

alalım,

isimleri

şu sıkışık

z.ikredilmiştir.

Fakat hangi önergeyi

zaman içerisinde o ijnergede gösterilen ade~te bi~ ko~

misyon seçilec6k olursa, bunun

hazırlanması

O itibarla, heyetinizce evvela kaç

kişinin

çok güç

edilmiş

olur.

olacaktır

seçileceğinin

ham etmekteyim. Bu tayin edildikten sonra da, usul

f

al:ı..rsak

kanısındayım.

tesbitini istir-

kendiliğinden

tesbit

sunarım •

Saygılar

.BAŞKAN- Efendiw ilk ~nergeyi oylarınıza sunacagım. İlk ~nergede

13

arkada§ıCJ.ız

vardı,

edecek bir koCJ.isyon

biri çekildi, 12

kurulCJ.asını

öngören

kişi

kaldı.

12

arkadaştan teşekkül

lütfen

arkadaşlarım

işaret

buyur-

sunlar ••• Kabul etmeyenler •••
Cemalettin
böylece

(Gaziantep)- Ötekini de oylayacak

Yok efendim, bu kabul edilirse öteki oylanmaz

BAŞKAN~isyon

GÜÇDEMİR

teşekkül

rada ismi

arkade,şlarıın,

yazılı

bir kowisyon

arkadaşlardan

ben bunun

yanında

neyi

oylayın

teşkili

terekkübü yolundaki

bul edildikten sonra Genel Kurulun arzu
Artık

ettiği

sesleri)

ve bu kamisyonun
şu

önerge

oylanıp

k•ilnisyon vücut

oylayayır;ı ar.Kadaşl.<:ır? ••

("O

şu

da·oylansın"

leri) Ama madem arzu ediyorsunuz, hayhay •• Oylayacağım •.Bana,
söY.levevim.
çımen,
ı ı ncı YJn e:rg-e:
Hazırlanacak

aykırı

yazılı

aşağıda

delegeleri koois,Yon üyesi olarak teklif ediyoruz.
ı-cemalettin
2-Hurşit

Güçdemir

Kangal

3-Ziya Bilge
4-Hilr:ıi

.Becerik

5-Sabahattin .Bilge
6-Muhittin

Kılıç

7-Selahattin
. 8-Ünal

Aydın

Allıoğlu

ses-

bir

.Başkanliğına

bildiri için seçilecek komisyona

ka-

bulmuştur.

iş yaptırdığınızıkda

Divan

ko-

artık;

olacak.

etmiş

Öngrge kabul edilmi ştir. ("Ötekini d e
Şimdi

mısınız?

isimli

BAŞKAN-

tir
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Bu önergeyi kabul edenler •.. Et6eyenler •.• Kabul

edilmemiş

efendiı:J.

O halde, birinci önergedeki ismi geçen

ça-

ve yürütmek için göreve davet ediyorum.

lışmasını başlatı:Jak

Burada

arkadaşları,komisyon

burada seçim cereyan ederken,ko-

konuşmalar yapılırken,

misyonun burada bir fikri mesai

yapamayacagı

kanısındayız.·o

misyon kendisine müsait bir yer bulur, yoksa

itibarla koeder

Başkanlık Divanı yardıw

bu konuda.
Ynnetiı:J

Dilek olarak

i..

Kuruluna havale

edilı:Jesi lazıı:J

gelgn iki

'•

önerge var,

okuyup bilgilerinize

onları

netim Kuruluna havale
arz

önünde

tutuloasıni
ı-Genel

de

g~nel

dileği~

Sağlık

Genel Kurulu

Başkanlığına

Yönetim Kurulu

gez

çalışmalarında

olarak arz ederim •.

Sigartaeının yasalaşmak

zabıta

ülke

ile idari

koşulları

üzere

bulunduğu

karşısında

şu

günl~r

doğabilecek

mahzur-

zabıtanın ayrıh:ıası kon..ısundaki ıJabala

devam etmesi gereklidir.
, 3-Avukat önünde

hszırlanıp

gerçekle:şme

4-Günlük

yapılmayan ikrarın

çabası

kazançların

yolunda

geçersizliği

tasarı

titizlikle devao etmelidir.
bir defaya mahsus yeniden

lunda Sosyal Sigortalar Kurumundan olumlu sonuç
yasa

Ye-

Birliği

eğilmelidir.

2-Adli
rının

Birliği

ettiğim hususları.n

sağlık sigortasının

üzerine

ları

ve Barolar

edeceğim.

Türkiye Barolar
Aşağıda

sunacağım

ayarlanması

alınamadığına

yo-

göre bir

hazırlanmalıdır.

·5-Birlik
başvurma

çalışmalarında

ve gerektiginde komisyon
6-Ölüm

da beliren

barolara da
çalışmasına

cezalarının kaldırıloası

görüş

doğru~tusunda

7-Birlik

ieabında

görevde

kaBusunda VIII. Genel Kurulda

tasarı hazırlanmalıdır.

çalı:şwalarında

sonuç

alıcı

daha aktif ve

Hatay
Nabi
B1.:.

dileği

için

önem vermek.

nünde gidici bir yeni yöntem izlenoelidir.

BAŞKAN-

yardım

İnal

yönetim kurulurahavale ediyoruz.

vlayların

e-

l
- 282Türkiye Barolar Birliği IX.Genel Kurulu Ilivan Başkanlıgına
İlişik olarak sunduğum Sosyal Sigortalar hakkındaki Bolu.Barosu
dileğini

Kurulun~

Yönetim

saygı

ile arz ederim.

1

L'

Bolu
Iloğan İleri

J,

Avukat arkad;:ı şlarım Sosyal ::5igortalar Kurumuna sigorta pirimlerini tediyeye

başladıgı

miktarı

zaman Türkiye'de asgari yevmiye

lo lira

~

", 1

idi. Atadan zaman geçti,· asgari geçim ücretinde artışlar oldu •. 1975 yı~
hnda asgari geçim ücreti 40 lira olarak
ği,

asgari ücretten

avukatların

katların

aşağı

s:aptandı.

olmayacağından ı.

asgari pirime esas yevmiyesi 41 liradan

yevmiye artışlar·ı senede

% ın

% 10

yılında

ruş

olarak

ğında,

yeni

hesaplanacaktır.

mesleğe

giren

Yasa gere-

hesaplanmaktadır.Avu-

l

üzerindedir. İki senede bir tes-

artırımlar 197~ yılında

edeceklerine göre, 1977 yılında

sayılı

7.1975 tarihinden itibaren

bit ~dilen genel ~sgari ücret artışı ise senede

1975

1912

%ll'dan

~azla olmaktadır.

44 lira üzerinden pirim tediye

% lt daha artırıldığı zaman .4A lira 48

Geçmiş yıllardaki

arkadaşlar

artışlar

g1'z önüne

asgari yevmiye üzerine

ku-

al.ındı

çıkamayacak

.lar ve asgari ücret üzerinden emekli olaPaklardır. Hakim ve savcılığa intisap eden hukukçu arka,daşlarımız en yüksek dereceden emekli olur la rken
avukatlar asgari ücret seviyesinden emekli
ve

mağduriyetin

giderilmesi i9in

olacaklardır.

çalışmalarda

bulunmak

Bu

eşitsizliğin

gereğine

inanmak-

tayız.

AvukaUar sigorta pirimlerini tediye ederken, heriı işçi hissesini,
hE:ım de işveren hissesini vermektedir. Sigorta p:l.rimleri de biliyorsunuz

toplam olarak
mıştır.

% ll

den% 13 e. çıkı:ıış ve. 1975 yılında da % 15 e çıkarıl

Sigorta pirimlerindeki

ri,

ve

işveren

alındiğında,

ilerideki artmalar gez önüne
tarlar:u\ıa

işçi

hisselerindeki

meslektaşlarımız

göre yüksek pirim tediyesi ile

karşı. karşıya

Avukatların

yalnız işçi

işveren

pirim tediyesinde,

artışlar

ve

yevmiye mik-

kalacaklardır.

hisselerini vermele-

hisselerinin verilmemesinin temin edilmesi için Yönetim Kuru-

1

•

lunun gayret sarfetmesini iineriyoruz.
BAŞKAN-

Efendim bunu da Yönetim Kuruluna havale ediyoriz.

-

Efendim bu suretle
de ikmal

283 ....

görüşmeler

tamamlanmış bulunmaktadır.Bu

mad-

edilmiştir.

Şic:ıdi

gündemimizin 9 ncu maddesine geçiyoruz.

9-SÜRESİ BİTEN 5 ASİL
BAŞKAN-

Ancak, aday

5 YEDEK

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİLMESİ.

Bu maddeye geçmeden evvel 15

arkadaşların

dakikalık

bir ara veriyorum.

isimlerini Divana bildirmelerini rica ediyorum.
Kapanma Saati:l7.30

.i

r
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Saati: 17.45

Açılma

:BAŞKAN-

ruz.

Sayın

Muhterem

gündemin seçimler maddesine geçiye-

arkada;,;ılar,

seçimler için bir Tasnif Kurulu seçmemiz gereki-

arkadaşlarım,

kişiden oluşacağını

yor. Önce, tasnif kurulunun kaç

tes"lit

edeceğiz.

(" Üç kişi olsun " sesleri)
Tasnif Kurulunun

ü~ kişiden oluşmasını

bul edenler ..• Etmeyenler ••• Kabul
Yönetmeliğimize
arasından

eylarınıza

sunuyorum.Ka-

edilmiştir.

gere Tasnif Kurulu muhterem Genel Kurul üyeleri

ad çekme ile tesbit edilecektir. _
Ad çekiyorum:

M.Raşit

Abasıyanık

Salih Sipahier
Nebil Varuy

ı

:Bu suretle Tasnif Kurulu;
Nebil Varuy

adayl~klarını

Kanununa göre,
yapılacaktır.

arkadaşlarım,

koyan

onu

Yönetim Kuruluna ve nenetleme Kuruluna

arkada~larımın

Sınav

isimleri tahtaya

Kuruluna seçilecek

arkadaşın

üç misli aday

yazılmıştır.

meslektaşlarımızın

Kanuna göre, Yönetim Kurulu,

Sınav

Avukatlık

da bugün seçimi

Kuruluna seçilecek üç

asılı

üç mislini kendisi aday olarak tesbit eder ve bunu Ge-

nel Kurula takdim eder.
ği

Salih Sipahier ve

arkadaşlarımızdan oluşmuştur.

Muhterem

üç yedek

M.Raşit Abasıyanık,

Sa~ın

Genel Kurul, Yönetim Kurulunun tesbit etti-

arasından ü~ asıl,

yedek üye yazar ey

ü~

pusla•ına

ve

kullanır.

:Bu itibarla
Sınav

Yönetim Kurulu, kanuna

Kurulu üyesinin isimlerini sizlere
Muhterem

edeceği

sınız.

şimdi

mühürlü oy
Damgalı
SınaT

arkadeşlarım,
pusulalarına

beyaz

kagıtlara

şimdi

sizlere

ettiği

ll

Tasnif Kurulunun size takdim

yazarak zarflara koyup
el ile

tesbit

dagıta~aklardır.

eylarınıza,

sandıklara

atacak-

ya~a•aksınız.

Kurulu listesinden sadece

Tasnif Kurulu

g~re

ü~ asıl,

üç yedek seçeceksiniz.

'
kullanaoağınız

oy

pusulalarını

ve oy

pusulalarını

içerisine
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koyacağınız

zarfları

teker teker gelerek Tasnif Kurulundan oy

dagıtacaklar.

pusulalarını

ve

Lütfen

sıra

ile,

zarfları alınız.

(Oy pusulaları ve zarflar dağ ı tıldı)
BAŞKAN-

Adayların

isimlerini oku;y-orum efendim.

Sınav

Kurulu:

Fadıl

Altop, Emin

Baltaoğlu,

Muvaffak

Benderlioğlu,

Erdoğan

Bi-

gat, Saffat Nezihi Bölükbaşı, Behçet Ç~~akoğlu, Fethi Çulha, Ömer Gözübü,,

yük, İbrahim Günal, Cengiz İlhan, Nabi İnal, Burhan Karaçelik, Mehmet Nomer, İhsan Cm ar, Yaşar Ön ol, Atilla Sav, Hulusi Sel ek, Zeki Şeremet.

.l

Yönetim Kuruluna aday gösterilenlerin isimleri:
Fehmi Özçelik, İhsan Saraçlar, İlhan Kutay, Enver ArsJ.ana,;J.p,

'i

Mehmet Kavaklılar, Sabahattin Bilge, Necati Özkaya, Cihat Türkbaş,Azmi
Soydan,

Şerafettin

Bunun

Kaya.

dışında

yönetim 'kuruluna aday teklii':ffi gelmedi. Var

mı

Yö-

netim Kuruluna? •• Yok.
Denetlem·e Kurulu

'

adayları:

Jülide Yümlü, Hayati Ekşi, İlhami Güven, Doğan İleri, Ziya Nur
Erün.
Muhterec-ı arkada:;ılarım,

leri için üçer üye yazmak

Yönetim Kurulu için en az dert üye,

diğer-

zorunludur~

(Oylar toplandı ve ayların ayrımına başlandı)
BAŞKAN-

Muhterem

derseniz gündemimizin

arkadaşlarım,

diğer

maddelerini

tasnif devam ederken, müsaade egörüşmeye

devam edelim.

12-YERLİ VE YABANCI KONGRELERE GİDECEK DELEGELERİN SEÇİLMESİ

VEYA YÖNETİM KURULUNA YE'rKİ VERİLMESİ.
BAŞKA.l\f-

Bu konuda Di vana bir 1inerge verildi, okutuyorum.

Türkiye Barolar
Gündeı:ıin

Birliği

Genel Kurul

Başkanlığına

12 nci maddesindeki "Yerli ve

cek delegelerin seçilmesinde

Yönetiın

Yabancı

Kongrelere gide-

Kuruluna yetki verilmesini arz ve

teklif ed.eriz.
Nabi İnal

Tekin Yurtman
Erdoğan

Bigat

Zeki Ölçer

1
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Önerge sahiplerinden konuşmak isteyen var mı.? •. Yok. Leh-

te ve aleyhte konu<;~mak isteyen ? •• Yok. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler •.. Etr:::ıeyenler •.• Kabul edilcü ştir.
Böylece

y:jnetiın

Gündemin 13 ncü

Kuruluna yetki veriyorsunuz.
r:::ıad&esine

geçiyoruz.

13- AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILMASI GEREKLİ DEGİŞİKLİKLER ÜZERİNDE
MÜZAKERE VE KARARA VARMAK İÇİN OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLM1TISI YAPI1MASI TEKLiFİNİN MÜZAKERESİ,, , GÜN TAYİNİ VE KARARA BAGLANMASI.
BAŞKANlarının

lik

Bu konuda

İzmir

verdikleri bir önerge var. Bu önergeyi

Başkanı

Faruk Erem de bu konuda

Başkan

Faruk

İlhan

Deleggsi saym Cengiz

okuyacağım

ve

ve

arkadaş

sayın

Bir-

konuşacaklar.

EREM~ Sayın Başkanıci,

aziz delege

arkadaşlarım;

Biraz tereddüt ettiğimiz bir konu J..ıe karşı karşıyayız. GenelKurul senede
de,

yalnız

bir defa

İzmir toplantısı,

olacak.

lantı

eger

olağan toplantı

oylarınıza

Olağmüstü toplantıya

iktiran ederse, bir

şeklinde,

teklif

İzmir'in

BAŞKAN-

kabul

buyurmanızı

top-

teklifini biz, takrir-

Yönetim Kurulu olarak benimsiyar ve bu

ettiğimizi

olağanüstü

ya on baronun teklifi, ya da Yönetim

Kurulunun önerisi icap ediyor. Bu nedenle
leri

yapar diye hüküm mevcut. O hal-

topl;atı.tıyı

bizim

istirham ediyorum.

Efendim, takririn kendisini size takdim ediyorum.
Divan

Sayın Başkanlığına

Gündemin 13, 14 ve 15 nci maddelerinde yer alan;
ı-

A~ukatlık Yasasında

yapılı:aası

gerekli

değişiklikler

üzerinde

şekilde

görülmesi hususunda ge-

müzakere ve karara varmak,
2- Adti hizmetlerin daha
nel

iıyi

görüşme açılması hakkındaki İzmir

3- Türkiye Barölar
işden

ayrılma

değişiklik

Birliği

halini kapsayacak

üzerinde bir karara

İçin

30 Nisan, l-2

Genel Kurulun
Mayıs

bir

Barosu teklifini

ölüm

görüşme,

yardımını yaşlılık

şekilde değiştirilmesinin

nedenleriyle

müzakeresi ve

varılması,

olağanüstü

1976 tarihlerinde

olarak

toplanmasını

İzmir'de yapılmasını

ve

toplantının

;arz ve teklif

ederiz.
Cenggz

İlhan

jülide Yumlu

Hasan Basri Güder

, Enver Arslanalp
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Şimdi,

sayJlliJ.Birlik

Başkanımızın

sizlere

sunduğu

Yönetim Kurulu bu önergede tesbit edilen 38 Nisan, 1-2

bilgiye

Mayıs

lerinde bir olağanüsti-i genel kurul toplanmasına karar vermiştir.
artık

la

bu konuyu oylamaya lüzum

kalmıybrJ

Bu, tesbit

1

tarihitibaJ

edilmiştir.

Buyurun sayın Cengiz İlhan.
Cengiz İLHAN (İzmir)- Sayın Genel Kurula ve Yönetim Kurulumu za,
aldığı

bu karar dolayısiyle İzmir Barosu olarak teşekkür ederiz.
BAŞKAN- Şimdi

efendim, İzmir ,Barosunun teklifi. gündemin 13, 14
kapsı~ordu.

ve 15 nci maddelerini

Bu üç maddede yer alan konularda bir

Genel Kurul öneriliyordu * blaganüstü bir G-enel Kurul
t

iı:ı

Kurulu, bu

kbnuları

iıineriliyordu.

kapsamak üzere bir olaganüstü

toplantıya

Yöne-

sizleri

çağırınağa karar verdiğine g~reı bt'iylece 13; 14 ve 15 ndi maddelerin gere
ği

getiriloiş,

yerine

karara

baglanmış

Ancak; bendeniz, gündemin 15

-ıluyor.
n~i

maddesiyle ilgili bir

ayrı

müs

takil önerge var, onu okuyup bilginize sunuyorum. Yinetim Kuruluna da ha
vale

edeceğiz

bunu.

ttölüm yardımı yönetmeliğine geçici bir madde eklenmesi hakkında
Genel Kurul

Başkanlıgına

Geçiei Madde:
1975

yılı

içinde ilan avukatlara da 197'

yılı

içinde vefat eden

avukatlara yapılaftak yardımın% 5t'si, •ranında yardım yapılır.
Gerekçe:
Saınsun'da yapılan Genel Kurul toplantl.sında, yani 1~75 yılı başı.nda

kararlaştırılan

ilüm

yardımının yürürlüğ.e

konmasJ. bir

yıl

müı:r

sonra

kün olabiloi:;;tir. Bu arada Yefat eden, hatta Jt.l2.1975 te nen bir avukat bu olanaktan yararlanamayat'\ak, 1.1..197' da elen
bir ölçüde
güvenlik

haksız

olmaktadır.

yasalarında

pirim ödeyen

avukatın

Bu sebeble bir defaya mahsus,

oldugu gibi,
15

yıllık

.erneğin

yılında

avukatların

şullarla

istifade etmesini eneriyoruz.

diğer

Bu

sosya]

lt, yıllık belge verilerek 5 y:

pirim ödeyen avukat gibi

bi, 1975

ölen

yararlanacaktır.

da Genel Kurulun

yararlanması

kararlaştıraeağı

Kütahya Barosu: Zeki Ölker, Ahmet Güven.

g~

ko-

EAŞICAN-

Evet, buyurun
Faruk EREM-

Eaşkan

288-

sayın

Hocam.

Sayın Eaşkanım,

aziz delege

arkadaşlarım;

Biz bu önerinin mali portesi üzerinde herhangi bir

mak

ir;ıkanını bulamadık,

şimdi

muttali olduk. Bu nedenle sizleri tenvir
İzmir

edeöek durumda degiliz. Müsaade ederseniz, karar verdiginiz
tısında

bu husus
BAŞKAN-

netim Kurulu
bit edilen

hakkında

hazırlıklı

sayın hocamızın

olağanüstü

Y enler •.• Kabul

biz

Genel Kurulda

toplan-

gelelim efendim.

Efendim esasen 15 nci maddede bu ,yer

adına

yap-

çalışma

da ifade

'

ettiği

aldığımı

şekilde

göre, Yö-

maselenin tes-

kabul edenler ••• Etıne-

gerüşülmesini

edilmiştir.

Yine Yönetim Kuruluna havale edilmek üzerebir energe:
Divan

Eaşkanlığına

Önergemize ektir. Vefat eden awkatlara
dımının,

başlangıç

tarihinin Samsun'da

yapılan

yapılattak

Barolar

~lüm

olan

Birliği

yar-

toplantı
1

tarihinin esas
da

alınması

başlamış bulunması

kılmak bakımından,
riş

veya

kayıt

halinde, bu konudaki

nedeniyle

aidatın

yardımın kaynağının

tahsilinin 1.1.1976
sağlanmasını

bir defaya mahsus olarak üyelerimizden

aidatı

alınarak sağlanmasını

teklif

ıı

mümkün

er lira gi-

ederi~.

Kütahya Barosu: Ahmet Güner,Zeki Ölker
BAŞKAN-

Deminki

kararınız

ışığ·ı altında

bunu Yenetim Kuruluna

havale ediyorum. Arz ederim.
Efendim gündemin

ı• nttı

maddesine geçiyoruz.

16-GELECEK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ZAMAN VE YERİNİN
TESBİTİ.
BAŞKAN-

Di vanda bu konuyu müzakere ettik.

Şimdi,

nununun 115 nci maddesi, Birlik Genel Kurulu
ki genel kurulun tayin
hükmünü

toplantısını

yapar,

ta9ımaktadır,

olağanüstü toplantı

terem Genel Kurula Yönetim Kurulu
deki

Ka-

bir defa ve bir evvel-

zaman ve yerde olagan

edeceği

Biraz ..:nce bir
nunun

yılda

Avukatlık

emrettiği,
olağan

kanımızca,

olağan

genel kurulu

genel

tarafından

tesbit

etmesi

bulundugu,muh-

arz edildi. Ancak, burada ka·

kurullardır. ,Olağan

tğj3bit

edilmiş

Genel

Kurulların

amacı güdülmüştür.

ileri-

Bu itibarla,

demin tesbit 'edilen olağanüst ii .genel kurula olağan toplantının
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tesbitini
Divana

bırakmamak

gerekir. Bu

bu maddenin de

görüşülmek

üz.ere,

bulunan önergeleri bilginize sunuyorum.

verilmiş

Türkiye Barolar

Genel Kurul

Birliği

X. Olagan Genel Kurul
de Ankara'da

bakımdan

toplanmasını

Toplantısının 7~~-9

Hatay

Van

Tekin Yurtman

Azmi Soydan

Genel Kurul

Birliği

Ocak 1977 tarihlerin-

arz ve teklif ederiz.

Hatay

Barolar

Başkanlığına

İnal

Nabi

Başkanlığına

Barolar Birligimizin önümüzdeki toplantısının Kocaeli'nde yapıl
masını,

Kocaeli Barosunun Genel Kurulunun arzusu olarak arz ve teklif

ederiz.
Kocaeli IJelegeleri:
Türkiye Barolar
Genel Kurulun

verilmesini

saygı

Yılmaz Yalım

Arın

IX.Genel Kurul

Birliği

Baromuz Genel Kurulu
ğan

CJğuz

kararı uyarınca,

toplantısının

Başkanlığına

1977

yılında yapılacak

Sakarya ili oerkezinde

yapıl 1 masına

karar

ile öneririz.

Sakarya Barosu IJelegeleri:

Raşit

Abasıyanık

Türkiye Barolar Bit li ği \llagan Genel Kurul

Salih. Sipahier

Başkanlığına

Sakarya Barosu Genel Kurulunun e.l2.1975 tarihinde oy
temenni

almış bulunduğu

ola-

kararı

uyarıncal

Türkiye Barolar

birliğiyle

Birliğinin

1977

yılında olağan genel kurulunun Sakarya'da yapılmasını Türkiye Barolar llir!

liği

Genel Kuruluna arz ve teklif eder, kongre

ması dileğiyle

bütün k,ongre üyelerine
Sakarya Baro

çalı~maların~n başarılı nı-

saygılarımı

arz. ederim.

Başkanı

T ekin Yaman·
BAŞKAN-

Bu önergeler üzerinde s <iz i st ey en? •• Buyırrun efendim.

Sabih ATLI
kara'yı

(İstanbul)- Muhtereın arkad9şlarım,

öneriyor. Ancak ev sahibi

gelmediğine

olması lazım

göre, bunun üzerinde hiç

İkincisi,

durulması

Kocaeli delegesi Kocaeli'nde

birinci önerge An-

gelen Ankara delegelerinden
gerekmez.
olmasını

istiyor.

Halbuki kii mademki bir baronun genel kurulu temenni olarak Sa-
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karya'da

yapılmasını

bir genel kurul

istemiştir,

daha uygundur. :Benim

ve

teınenniın

kararına

Sakarya'da

istirhamım

saygılı

olmamız

olmasıdır.

Hürmetlerir:ıle.

Bigat, buyurun.

BAŞKAN- Sayın Erdoğan

Erdoğan BİGAT

Sabih

rım;

leri davet

Atlı'nın beyanı

etmediği

üzerine söz
düşmez

için bana

İstanbul'a

delegesi,

Sayın Başkan, değerli

(Ankara)-

bu bir davet

b ir üstünlük, bir nezaket
toplanır.

yolunda herhangi bir

payı

Bu

buyurulınasını

ricaı

BAŞKAN-

ederim.

çağrı,

gelecak

yoksa sevgili

şehrisi

sıfatiyle

zor bir

şey.

pılması

üzerinde bir

luğu

dŞşerse

Yalnız,

yapılması

ş~yle

yapılma-

veya

Ankara delegasyonunun

içinde

olmadığının

kabul

sunarım.

değerli arkadaş

İstanbul'u

bir

~ağrı

mu teklif. etmem

Cemalettin Güçdemir'in eski dostu ve hem-

sürekli

geleneğe

:Birtakım elçğk:ler
Birliği

l~zım,

yakından

ve

anlayışa

da gazetecileri, TRT'yi, kamueyu

~ok

guzel bir

yayılan

bir
ve

farklı

~alışma

yayının,do

eağlanması.

çalışmalar yapı1dı.Çek
toplantı

idi, ama Samsun'

oluşturucularını aramızda

bu iki ölçekle, bundan böyle, 'yani ya

~or

Türkiye'nin muhtelif

olanaklarının

yararlı

~q

Bu

varamadık.

!::ılışmalarımızı basın

izlemesi

nerede

kondu, sürekli olarak

çalışı:ıalarının

Samsun'da çok

agırlandık,

onu bilemiyorum, •

toplantılarının

suretiyle bütün yurt düzeyine

toplantıda

büyük konukseverlikle
Şimdi

davranış

gerçekten bu genel kurul

layll olarak kamuoyunun

lı.

yapılması

koymaınakla

bilmem yani

Bu bir ölçej{. Öbürü; bizim
Geçen

kendimize

yapılmasında

istemiyoruz. Genel Kurul nereyi

Gaziantep'i mi teklif etmek

yerlerde yapmak, yani Barolar
yapması.

Ankara'da ya-

toplantı

toplantının nerd~ yapılması hakkında

arkadaşım

çekiyoruz her sefer.

yerlerinde

toplantı

çık::lalıdır,Biz

(İstanbul)~ Saygı değer :Saşkanım,

görev olarak benim üzerime
l~zım,

İstanbul

Orhan bey, buyurunuz.

Orhan BARLAS
bir

Saygılar

için

Ankara'da

ortaya

görüş

veya Ankara Barosunun nezaketsiz bir

larım;

olduğu

çıkartmak

bakımdan,

olmaktan

yarışı

binaenaleyh, Ankara'da bu sebeple

emrederse orada

bulunuyorum. Ankara delege-

dediler; fakat kendileri

geçen genel kurullarda, Ankara' merkez
pılsın,

arkad~şla

da dav;t etmediler.

Sayın arkado.şlar,

ınası

almış

delege

devamlı

göremedik.Hak-

bir yerde yapmak

--------------------------------

--
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veyahut da
kimizi daha
çığırında

yapacaksak, gazeteciler le, .
durumundayız.

bir karara v.armak
bakımından

İzmir'de

basın-yayJ.nla

iliş

daha sürekli, daha etkili b;ir yolla devam ettirmek

sağlıklı,

le:.:i çekmek
olacak.

s erlerde

farklı

Koca(üi belki gazeteci-

kolaydır. Olağanüstü toplantı

daha

havası

gazeteci

Şimdi,

var, orada

konuşmalar

İzmir

için

kolay

gazetelere dahi iyi

_yansır.

Şimdi

kadar

fı?U

benim de kafamda

konuştuk

açık,berrak

koyuyorum.Belki benden sonra
la

bir sonuç yok. Ben
arkadaşlar

yalnız

varamadım.

Çünkü

soru olarak ortaya

sadede gelirler.Hepinizi

saygılar

selamlarım.
BAŞKAN- Buy~run

HAYATİ EKŞİ

aleyhinde
bu

ama belli bir öneriye

(Eleı;ığ)-

konuşacağım.

ınevzuda

aleyhte

Hayati bey.
Ben Kocaeli Barosum:m Genel Kurul

Kendilerinden kimsenin burada

konuşma ma

Badama normal, mutad genel

muhtelif sebepleri

kuJ:"ulların

vardır.

Binaenale~h,

nezaket kaidesi olarak kabul edilmemesi
lar,

İdare

uzun boylu

toplantı~ızda

•
Ankara'da

Heyeti

normal Genel

Kocaeli'nin barQ

şu:

tartışılmış-

yapıBtması

ve bunun bir tilamül ha],.ine gelmesini temenni

tırılmıştır

benim

kanaetirnce mani olmaz ~Esbı:ıbı mucibemiz

Bu mevzu geçen sene Samsun
tır.

Çulunmaması,

kararı

kararlaş-

etmişizdir.Bunun
kararının,

bir

taraftarıyız.

Fevkal~de toplantı

toplantıları b~lgelerde yapılabilir

kan·aatimizce; fakat

Kurullarıp

behemahal Ankara 1 da

yapılması

taraftarıyız.

Oğuz ARIN (Kocaeli)- Beyefendi biz buradayız. Lütfğn, bizim bu-

rada

zapta geçsin.

olduğumuz

Hayati EKŞİ (Devamla)- Koc~eıt barosuna mensup arkadaşı görmedim,
burada

imişler,
Btı.ŞKAN-

zapta o

şekilde

Bu konuda

geçmesini tavsiye

başka.

söz isteyen var

edi~orum.
mı

efendim.

Nabi bey, 7,8,9 Ocak tarihlerine takviminize

baktınız mı?Perşem

be, cuma, cumartesi mi oluyor?
Nabi

İNAL

BAŞKAN-

(Hatay)- Cuma, cumartesi, pazar.

Cuma, cumartesi, pazar diye teklif ediyorlar.

İsterseniz

6,7,8 diye düzeltin. Buyurun efendim.
Nabi
nımızın

İNAL

(Hatay)-

Kıymetli arkadaşlarım,

Ankara önerimize herhangi bir

katılı::ıaları

yer için
yok.

sayın Başka

Yalnız,

tarih ola-
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diger

işlemlerin ~aQamlanabilmesi

için 7,8,9 tarihlerini uygun gördüler.

Onun için önergemizi o

şekilde

lunun

hazırlıklarını

çalışmalarını

ve

bankadmki para durumunun ve

hesapların,

Tahmin ediyorum Yönetim Kuru-

hazırladık.

yapabilmesi için,

onların

istedik-

leri tarihi bizim de benimsememiz daha uygun olur.
BAŞKAN-

Şimdi

oylayacagım

efendim. Müsaade ederseniz, evvela

yerini tesbit edelim, tarirtleri ondan sonra tesbit edelim.
Efendim,
Bunları

şimdi

teker teker

üç yer teklif

oylarınıza

ediliyor~Ankara,

arz edecegim.

Ankara'yı

Kocaeli, Sakarya.
kabul edenler

işa

ret buyursunlar: 28 Oy.
Kocaeli'ni kabul edenler lücfen
Sakarya ilini kabul edenler
31 oyla Sakarya'da
rarınız gereğince,

mizde

buyursunlar: 31 Oy.

işaret

yapılması

kabul

X. Genel Kurul

buyursunlar: ll Oy.

edilmiştir.

Binaenaleyh,ka-

"lağan toplantısı

Sakarya ili-

yapılacaktır.

Şimdi

tarih

1977 tarihinde.
rinde.

glılecek

işaret

Arkadaşımızın

teklifler var

Başka

mı?

bir teklifi var; 6,7,8 Ocak 1977 tarihle•• Bu iki tarihi

7 Cuma, 8 Cumartesi, 9 Pazar 1977 günü
Başkan
BAŞKAN-

Bir teklif var; 7,8,9 Ocak

saptemasına geli~~ruz.

oylarınıza

yapılmasını

arz edecegim.

kabul edenler •.•

FarukEREM-Müsaade eder misiniz? •.
Sayın Başkan

Yönetim Kurulu

adına

açıklama

yapmak isti-

yorlar. BuJurunuz.
Başkan

dan

hesapları

BİR

Faruk EREM- 7,8,9 tarihleri daha uygun. Çünkü bankalar-

alıp

size getirebilmek ancak mümkün olabilecek efendim.

tYE- O halde perşembe gününden başlamak daha uygun degil mi?

Başkan

Faruk

ERH~

(Devamla)- Yani

yapılmaz

bir

şey değil,

ama

zor olacak. Takdir sizin efendim.
BAŞKAN-

Şimdi,

beni lütfen iyi dinleyiniz ve tekrar oylamaya

geçelim.
Orıuncu

ğiniz

olağan

Ggnel Kurul

toplantısının,

biraz evvel kabul etti-

gibi Sakarya ilinde 7 Cuma, C Cumartesi, 9 Pazar 1977 günlerinde

yapılmasını

kabul edenler •.• 26 Oy.
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7 cuma, tr-ccumartesi 1977 günlerinde

şembe,

y~pılmasını

kabul edenler ••.

olağan topJ.antısının

28 oy. 2n'oyla, onuncu Gdnel Kurul

6,7,8 Ocak 1977

tarihinde Sakarya'da yapılmasına Genel Kurulunuzca karar verilmiştir.Ço
karar

ğunlukla

verilmiştir.

Değerli

yonunun
gız.

hazırlayacağı

Bu arada

seniz,

~nun

üzerinde

açaca-

görtşme

yapmak istemektedirler •

konuşma

sayın Başkan.·

Faruk EREM- Efendim mutaden

Başkan

yapıyor

den scnra

bir

Komis-

kapanmaruıştır. Bil~iri

bildiriyi bekliyorflz,

sayın Başkanımız

.Buyurun
!.

Genel Kurul

arkadaşlarım,

isek de, vaktin

kapanış konuşması

çl"lk.

geleneğini

kapanış konuşmasını

ilerlemesi nedeniyle

bildiri·

ı:;ıüsaade

eder-

bozmamak maksadiyle bir iki kelime

söylemek isterdim.
Yapılan

ufuklar

açmıştır.

Başta

talimat
yerine

inanıyorum.

ettiğim

t~enni

gibi,

şeklinde

olan hususlarda da tezahür eqen

getirilecektir~

olanlarla beraber,

kararlarınız

harfiyen

·

bu hususta bir ricada daha

arkadaşlarımıza

anket formu
bir

Buna içtenlikle

da arz

r,ıeklinde

Yalnız

lege

öneriler, tenkitler, gerçekten Yönetim Kurulunuza yeni

istiyorum. :Oütün de·

bıJlunmak

ve TürkiJ"e barolan.n.tla kay ı t!ı bütün avukatlara bir

gönderilmiş

bulunuyor.

S~n

bültenin içerisiude

sarı

renkli

kağıt.

Bu anket

formlar.ına,

ö~~l+ikle

siz cevap vermelerini jj;3ellikle rioa ediyorum.
arkadaşlarımız~an
zamanında,
vermiş

gelettek

arkaıiaşlarımın

Genel Kyr1Jl
·~ijyük

bir j.htimalle

tevspl_cır şqk ına.lld-ut'ola~aktır.

Mart sonuna kadar bu

emirl~rinizi

oldugunuz görevi yapmakta bijyük bi•

~elakki

kolayl~

eksikdiğer

Bu nedenlerle,

edersek, bizlere
da elde

etmiş

blaca-

ğız. Bu ricamı iinemle na zara almaiu.zı isti:ıham ediJil.,itıın.

Zahmetlerinize çok çok teşekkUr ederim.ve bu arada yeni seçimler

dolayısiyle

Yönetim Kuruluna gelmeyecek olan

ikisinin mesaisini huzurunuzda

tn~mle beli~tmek

arkaıta'şlarım

ve

varsa, ki

şükra~larımı

arz etme1

istiyorum.
Rahmi Magat

arkadaşıırıla

beraber

Erdoğan Bigat'ın,

kuruluştan
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beri Yönetim Kurulundaki faaliyetleri çok verimli
olarak kendilerinden

gördüğüm yardımı

sizlere

olmu~tur.

~asıl

bir türlü kestiremiyorum. En derin sevgilerimi,

Ben

Başkan

anlatacağıını

.saygılarımı

ve

şu

anda

teşekkür-

'lerimi huzurunuzda kendilerine arz ediyorum.
Sağogun

efendim.

BAŞKAN- Değerli

ğı

gelinceye kadar

ar~

(Alkışlar)'
arkadaşlar,

bildiri komisyonunun bildiri tasla-

veriyorum.

Kapanma Saati: 19.11
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Saati: 19.40

Açılma

BAŞKAN-

Oturumu

Değerli

arkadaşlarım,

açıyorum~

bildiri

ye

tamamlanmı§

gelmiştir,

ekutu-

yorum.
Türkiye Barolar

Birliği

IX. Gengl Kurul Bildiri

Tasarısı

8,9,lf Ocak 197• günlerinde Ankara'da toplanan Türkiye Barolar
Birliğinin

masına

Genel Kurulunda

Olağan

karar

aşağıdaki

kamuoyuna duyurul-

hususların

'ferilmişt'ir.

Genel Kurul i'incelikle Cumhuriyetimizin niteliklerinden
sı

bulunan sosyal hukt;k devleti ilkesinin

yönlinden büyük
kıcı

ağırlık taşıdığı

davranışlar,

onarılınası

Çağ

dışı

güç yaralar

ve

insanlığa

ve güvenlik

~emelinden

günümüzde; düzeni

görüşler

aldığını

yaşam koşulları

aykırı

başlıca

sarsan

yı

bölücülüklerle

büyük bir endi§e ve üzüntü

~le müşahede

etmiştir,

Ülkemizin

d~rt

gönderilen delegelefi4
Ankara'nın

yanından,

bir

bağlı oldu~u

çalışmaya başladığı

ba§ka bir yerinde bir yüksek

üzerine, hukuka ve
dır,ı yapılıyor

insanlığa

ve genÇ

insanların

gün ve saatlerde, Ankara'da,

&ğretim

kur-qmunda Türk gençleri

olarak önceden

aykırı

barolarca seçilerek

üzerlerine

tasarlanmış

bir sal-

yaylım ateşi açılıyordu

•

Ülkemizde bir süreden beri careyan etmekte olan bu olayların
hukukun

listünlüğü

üzüntü ile

.ilkesine

karşılayan

aykırı

yönüyle birlikte,

Genel Kurul,

olayların baş

insancıl

açıdan

da

sorumlusu olan görevli-

leri kınamaktadır.
uygufuanması

Ülkenin, hukuk ilkelerinin
sorunlarını

kamuoyuna

da ele alan Genel Kurul,

aşağıdaki

yqnünden ortaya
kararları

alarak

çıkan
bunları

duyurmaktadır,

1- Türkiye,

İnsan Hakları

ve ana hürriyetlerini korumaya
belgelerde

tanımlanan

Evrensel Bildirisine, insan

ilişkin sözleşmelere

hak ve tzgürlükleri

tanımaya

imza
sö:z

koymuş

"l~miş,

haklarını

ve bu
Av:ııupa

-

Konseyi üyesi bir
1961

rak

.yaşama

ile

Anayasası

hakları

Buna
le

devıettir.

ülkemizde

karşın,

yaşayan

çok, Anayasa ve onun
nununa

ve fikri ifade

desi türünden hükümler
nitelernek mümkün
ülkenin bütün

Jm:rumlarını,

ile

oluşan

Lhlali

hakları

varlığını

aktarılan

maddelerle insan

Ceza Kanununun 163 ncü mad-

korudukça, "bu rejimi

bir sözcükle

başka

değildi~.
\
k~muoyvna

demokratik

llydınlarını,

Anayasasında

görev sayar

yansıtmayı

k:uruluşlarını

ve yetkili devlet

ifadesini bulan demokratik öze ka-

yasal bütün yollardan mücadeleye davet eder.

yürütmeyi durdurma

tnıka bağlı

demokratik ni-

rejim, demokratik olmaktan

özgürlüğünü kısıtlayan

2- Genel Kurul
''8

Anayasanın

uygDlamada ise insan

141 ve 142 numaralarilla

rejimin 19'1

V1)Ş-Gurulmasında

tanınmıştır.

yapılmıştır.

Genel Kurulumuz bu nitelerneyi
7e

te-

1930 Faşist İtalyan Ceza Kanunundan Türk Ceza Ka-

agırla~tırılarak

hakları

özgürlüğü,

aemekratik kurumlarla örtülü otoriter bir

kurduğu

niteliğindedir.

yönetim

yasaları

ceza

düşünce

hak ve özgürlükler tam anlamiy-

zedelenmiş,

ve eylemler

işlem

Ö~ellikle,

herkese

12 Mart rejiminde ise

teliği yapılan değişikliklerle
aykırı

fikir ve

çoğulcu

Anayasanın tanıdıgı

geçirilememiş,

ve onuruna

alanda verilmiç söze uygun o.la-

uluslararası

demokratik rejimlerin

çağdaş

mel insan
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devlet

yargı

organlarının,

kararlarının

anlayışım.n

yürü"!>me

ve hukukun

özellikle

Danıştayın

iptal

organınca uygulanmamasını

üstünlüğü

,hu-

ilkesinin vahim bir

say~aktadır.

3- Devlet Güvenlik Mahkemelerini tabii hakim,
bağ~msızlığı
.:ı.::r-ulmaoası

ilkelerine,

biçimindeki anayasal

_::.Gn Genel Kurul,
Ladon bu

Kuruluş

kuruluşların

yasağa

aykırı

mercilerinin

kuruluşlar

olarak kabul

Kanunu iptal edilmekle mahkeme

adalet

yaşamından

malc',ad:.r. Eu nedenle, yeni bir kanun

çıkarılması

çıkarılarak

bu

niteliğini

zorunluluğuna
kuruluşların

la şt~ı_rılmasının önlenmesi için Genel Kurul bütün demo.k;ratik
işbirliğine

organının

yargı

olağEnüstü malıkernelerin

ve

yargı

kay-

inanyasal-

kuruluşları

davet eder.

4- Genel Kurul, bütün tutuklu ve hükümlülerin ve Jzellikle siyasi tutuklu ve hükümlülerin

yaşama haklarını

hiçe sayan infaz

anlayışını

- 297şiddetle

kınamaktadır~

5- Genel Kurul, ceza
ile ilk tahkikatta
nin

kaldırılmasını

cikilmeksizin
6-

yargılamaları

avukatların

ve

1ıaların harcanmasına

çelişen

7-

keyfi

bir an önce
karar

Anayasamı~ın

~akdilvlerine bırakan

diğer

bilim ve

sanatı

uygulanmasıyle basın

akader;ıik kuruluş:f.ı.ardaki

ve özgürlüklerine

yürürlükteki

20 ve 21 nci maddelerinde yer alan fikir ve

yapma özgürlUklerinin

bulunan Genel Kurul, Anayasaya

ve

karşısında

vermi;:ştir.

inancında

da

ilkesinin ge-

için gerekli bütün ça-

degiştirilmesi

açıklama,

~aaların

başlaması

ve tüm anayasal güveneelerin orta-

şünceleri

s

tahkikat ı

engelleyen~hükümleri

eğilimleri

rejimi ile ülkeyi yönetme

kaldırılmasını iktidarların

Sıkıy~netim Yasasının

birlikte

hazırlık

istemektedir.

yasallaştırılmasını

Genel Kurul, anayasal haklarla
dan

savunma görevlerini

savunmanın ithar:ıla

Sıkıyönetim

kanununun

aykırı

olarak

sınırsız

varlıgın~

dü~

oldugu

sürdüren

ve haber alma ezgürlükleriyle üniversite
bilim

yapılan agır baskıyı

adar;ılarının

esefle

bilimsel

karşılamakta

araştırma

ve

hak

kınamakta

dır.

( Alkışlar)
BAŞKAN-

isteyen var
lar lütfen

mı?

Arkadaşlarırı1,

•• Yok. O halde

işaret

bildiriyi ,dinlediniz. Bu konuda
1ıildirinin

aynen

arzu eden

neşrini

buyursunlar ••• Etmeyenler •.• Bildirinin aynen

si kabul

edilmiştir.

oyla, oy

çokluğuyla

Bildiri aynen
kabul

neşredilecektir

k,.,nuşmak
arkadaş

neşredilme

arkadaşlar.

1

karşı

edilmiştir.

Efendim, tasnifin neticesini bekliyoruz.
Tasnif Heyetinin
Barolar

Birliği

Genel Kurul

tutanağı gelmiştir,

9e Genel Kurul

Başkanlık Divanınca

nkutuyorum:

Başkanlığına

ad çekme suretiyle

yapılan

seçim

oyları

zarf-

sonucu Tasnif Kuruluna seçilerek;
l) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve
ları

ile birlikte üyelere
2) Oy

Sınav

Kurulu

dağıtıldı"

atılacak sandıkların boş olduğu hazıruna

gösterilerek
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3) lllerin alfabe sırasına göre delegeleri oy vermek üzere davet

olundu, oy kullanan delegeler

karşılarına işaret

qlunarak, oy verme sona

erdi.
4)

Sırası

ile

açılan sandıklardan

a) Yönetim Kurulundan 99 oy

zarfı,

b) Denetleme Kurulundan 99

11

99

ll

c)

Sınav

Kurulundan

çıktığı

ll

ll

sayılarak anlaşıldı.

Yoklama cetveli ile karşılaştırmada, 99 üyenin oy kullandığı ve
aynı

adette oy

zarfı çıktığı

tesbit olundu.

5) Yönetim Kurulu sandığından çıkan 99 oy pusulas~ni~ zarfların açıldığında 2 oyun yanlış·verilmesi nedeni ile iptal edilerek, 97

oyun geçerli

sayıldığı

ve buna göre:

Enver Aslanalp 76 oy
!lhan Kutay 73 oy
Fehmi özçelik 63 ey

asil üyeliklere

!hsan Saraçl,ar 52 oy
Azmi Soydan 51 oy
Mehmet

Kavaklılar

42 oy

Necati Özkaya 40 oy

Yedek üyeliklere

Sabahattin Bilge 25 oy
Şerafettin

Cihat

Kaya 22 oy

Türkbaş

5 oy

alarak seçildikleri,
6) Denetleme Kurulu sandığından çıkan 99 oyun geçerli olduğu kabu:
edilerek, buna göre:

..

- 299Jülide Yumlu 78 oy
!lhami Güven 69 oy
Doğan

!leri 63 oy

Ziya Nur Erün 36 oy
Hayati

Ekşi

27 oy

Fadıl Aıtop

1 oy

Özlem !leri

ı ''Y

~ekin

Yurtman 1 oy

aldıkları

7)
kullanılan

Sınav

sandığ1ndan çıkan

Kurulu

l oy iptal edilerek geçerli

İhsan

99 oy

sayılan

zarfı açılarak yanlış

98 ey itibariyle;

Onar 76 oy

Behçet
Erdoğan

Çomakoğlu

38 oy

Asil

Bigat 38 ey

Muvaffak
Emin

tespit "lundu.

Benderli~ğlu

Baltaoğlu

37 oy

18 oy

Yedek

Mehmet Nomer 18 oy
alarak seçildikleri
bıt tarafımızdan

yapılan

tasnif s<tnueu

tanzim ve imza edilerek say3,.n

anlaşılarak iş

bu za-

Başkanlık Divanına

sunulduo 10.1.1976
Tasnif Heyeti

t
BAŞKAN-

1

leriz.

Muhterem

Vyele~

aPkadaşlar.

,

(V~

seçilen

Toplantımızı kapat1yo~m.

'!

Kapanma Saati: 21,00

imza)
arkadaşlara başarılar

di-

