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Av. Dr. FARUK EREM
ARMAĞANI

Av. Dr. Faruk EREM anısına çıkan bu Armağan'ın ikinci cildi,
Faruk EREM'in fotoğraflarını, onunla ilgili anıları, onun şiirlerini
Ankara Hukuk Fakültesinin geleneksel y ıl sonu dergisi olan Ceri-
de-i Kantarda onun için yaz ılan-çizilenleri ve değişik hukuki konu-
larda uzun yıllardır yazdığı makalelerini kapsıyor. Biliyorsunuz
geçen yıl yayınlanan ilk cilt, değişik hukuk dallanndaki bilimsel
incelemelerden oluşuyordu.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kararı ile uzun bir
hazırlık dönemi ve titiz bir çal ışmadan sonra meydana getirdiği-
miz bu eserde eksiklikler mutlaka olmu ştur. Bunlar için hoşgörü-
nüze sığııuyor ve "Faruk EREM Armağam" yayınlarımızdan bu
ikincisini de sizlerin beğenisine sunuyoruz.

Saygılarımızla.

Türkiye Barolar Birliği
Yayım Kurulu
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SUNUŞ

Birliğimizin kurucu ba şkanı, değerli bilim adam ı Prof. Dr. Fa-
ruk EREM için çıkardığımız Armağan şu anda ellerinizde bulunu-
yor.

Armağamn ilk cildi bilimsel makalelere ayr ılmışdı. Bu cilt ise
Sayın Hocam ız ile çeşitli anıları içermektedir. Hocam ız ın
hoşgörüsünü, onun hukukun üstünlüğü için yaptığı mücadeleleri,
yani kısacası değerli hocamızı daha yakından tanıyabilmek, onu
anlayabilmek için bu anılar çok önemli. Onu tanıdıkça onun
dürüstlüğune, onun mücadele gücüne hayran olmamak elde de ğil.

Hocamızı kaybedeli iki yıl oldu. Onun yaşamı, ilkeleri bizler
için her zaman örnek olmaya devam edecek; her geçen y ıl onu da-
ha artan özlem, sevgi ve saygıyla anacağız.

Av. Eraip ÖZGEN
Türkiye Barolar Birliği Başkanı
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FARUK HOCA'YA MINNET VE
ŞÜKRANLARIMIZLA

Av. Burhan KARAÇEL İK
Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı

Bu kitap Faruk EREM Armağam'mn ikinci cildini olu şturmak-
tadır: Toplumda niteliklerin ve başarılann takdirle, saygıyla karşı-
lanması ve anılması, hem bu nitelik ve başarılarm sahibi olan ki-
şilerin ebediyen yaşatılmasım sağlar, hem de başka kişilerinde ba-
şarılı olmaları için özendirici olur.

Faruk EREM, binlerce hukuk adam ı yetiştirmekle kalmamış ,
insanlığa ciltlerle bilimsel ve sanatsal eserler b ırakmıştır. Alçak
gönüllülüğu ve insan sevgisiyle öğrencilerine ve topluma örnek ol-
muştur. "Suçluyu kaz ıyın altından insan çıkar" sözü, toplumun he-
men her kesiminde kullanılır hale gelid. Bu cümle, belki de gele-
cekte bir atasözü olarak kullanılacak ve anılacak.

Türkiye Barolar Birliği, bu onurlu ve değerli kişiyi ebediyen
yaşatmak için iki ciltlik Armağan'la küçük bir katkıda bulunmak
istedi. Bu amaçla birinci ciltden sonra, elinizdeki ikinci cilt ç ıkarıl-
mıştır. Bu ikinci ciltte, Sayın Faruk Hoca'ya ait anılar, onunla ya-
pılan söyleşiler, onunla ilgili fotoğraflar yer almaktadır. Amacımız,
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bir yönden ülkemizde daha nice Faruk EREM'ler yaratılmasına

yarchmcı olmak, diğer yönden Türkiye Barolar Birli ğini kurumsal-

laştırmada büyük emeği geçen Hocamıza minnet ve şükran borçla-

rımızı ödemektir.
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FARUK HOCAYA SAYGI...

Av. Hüseyin ERKENCİ
Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı

Türkiye Barolar Birliği'nin Denizli'de yaptığı Genel Kurul Top-
lantısında alınan tavsiye karar ı üzerine, TBB Yönetim Kurulu eli-
nizdeki Armağan'ın çıkarılması kararını almakla önemli bir görev
yapmış oluyor.

Söz uçar, yaz ı kalır. Böyle kalıcı bir eser, bugünün geleceğe ak-
tarılmasında bir köprü görevi görüyor.

Faruk Erem günümüz Türkiye'sindeki çok sayıda hukukçunun
hocas ıdır. Bu durum çok az insana nasip olabilir.

Bugün Türkiye Barolar ının vardığı nokta, O'nun eseridir.

O'nun hazırlamış olduğu Meslek Kurallar ı birçok Batı Ülkesin-
den daha ileridedir.

Faruk Erem Avukatlık Mesleğinin aşığı ve emekçisidir.

Birçok insanın Faruk Erem ile ilgili an ıları vardır. Bu anılarm,
böyle bir kitapta ortaya çıkması , toplumdaki Faruk Erem dü şünce-
sinin kollektif bir ürüne dönüşmesidir. Kişilerde var olan Faruk
Erem düşüncesinin, herkes tarafindan payla şılmasıdır.
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Bu Armağamn yamnda, TBB.nde bir Faruk Erem Kö şesi dü-

zenlenmiş ve Hocanın cübbesinden, kalemine kadar herşey burada

sergilenmiştir. Ayrıca her yıl düzenlenen Faruk Erem Yarışması ,

O'nun yaşatılmasmın bir biçimidir.

Faruk Erem Köşesi Av. Sadık Erdoğan'ın çabalarının ürünü-
dür. Armağan'ın hazırlanmasında emeği geçen, TBB Yayım Kuru-
lu üyeleri Av. Sadık Erdoğan, Av. Ömer Esi:rgemez, Av. Uğur Üzer,
Av. Nebile Kısa ve Av. Tacar Çağlar'a şükran duygularımız sonsuz-
dur.
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FARUK EREM ANISINA

Av. Özdemir ÖZOK
Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri

Bilim adamı, Türkiye Barolar Birliği kurucu başkanı, sevgili
hocamız Faruk Erem, anısına iki ciltten olu şan Armağan çıkarma-
yı kararlaştırdığımızda bunlardan ilk ciittin, bilimsel yaz ılardan
oluşması , ikinci ciittin de daha çok sayın hocamızla ilgili anılardan
oluşması düşünülmüştü. Bu düşüncenin sonucu olarak basılan
ikinci kitapç ıkta/ciltte Faruk Hocam ızla ilgili anılar toplanmıştır.

Sayın hocamızla ilgili amlarımızı yokladığımızda, son derece
kibar, sessiz sakin ama sürekli üreten, t ıpkı bir ipek böceği gibi na-
dide ürünler sunan, bir beyefendi ki şiliği ammsıyoruz.

Ceza davası yoğun olmayan bir avukat olmama karşın zaman,
zaman Yargıtay 1. Ceda Dairesine duruşma nedeniyle gittiğimde,
sevgili hocamın sırabeklediğini görür ve özellikle işim bitse dahi
onun savunmalarını zevkle ve dikkatle dinlerdim. Sevgili hocam,
duruşmayı yürüten başkan ve heyet üyelerine her zaman olduğu
gibi, son derece sayg ılı bir biçimde ağır, ağır diyeceklerini anlatır
savunmasım tamamlardı . Aym şekilde mahkeme ba şkan ve heyet
üyeleri de saym hocam ı , sessizce dinler notlarım alırlardı . 0 gün-
lerde sıkça düşündüğüm şey, sevgili hocamın bu kadar çok dava ta-
kip etmesi nedeniyle, büyük servetler yapm ış olabileceğiydi. Ancak

xIII



hocamın çok yakın çevresi ve çalışma arkadaşlarından aldığım bil-

giler benim bu dü şüncemin çok yanlış olduğunu göstermiştir. Sa-

yın hocamız çok mütevaz ı ücretler kar şıl ığında sırf müvekkilleri-

nin hukukunu korumak, onlara yard ımcı olabilmek için vekillikle-

rini üsleniyordu. Günümüzdeki değer yargıları karşısında sevgili

hocamızı bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.

Sayın hocamla ilgili en kötü an ımı , ölüm gününde yaşadım. 15
Ekim 1998 günü sabah çok erken saatte cep telefonum çald ı , açtı -

ğımda, Sn. Birlik Ba şkanımız Eraip Özgen telefondaydı ve sevgili

Faruk hocamızı kaybettiğimizi bildirdi. Hemen Faruk hocam ın,
Tandoğandaki evine gittim, e şi ve apartman kom şuları beni karşı -

ladı içeri girdiğimde hocalarm, hocası değerli insan ölümün ac ıma-
sız yüzü ile tanışmış , salonda ebedi uykusuna dalm ış öylece yatı-
yordu. Hemencecik orada yaşamın nedenli bo ş bir uğraş olduğunu,
hiçbir çıkarın, insani değerlerin önünde olamayacağını , ancak ge-
ride bırakılan iyi ve saygın amların kalabildiğini düşündüm ve his-
settim. Sevgili hocam bu değerleri yaşama geçirmi ş , ender insan-
lardan biriydi hatırası , önünde saygı ile eğilirken yaşam felsefesi-
ni, benimseyerek yaş amımın bir parçası ]ıaline getireceğimi, anıla-
rını sürekli s ıcak tutacağımı , bir kez daha yinelerim.
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HOCAMIZA ÖZLEMLER İM İZ İ
GÖTÜRDÜK

Av. Sadık ERDOĞAN
T.B.B. Yayım Kurulu Başkanı

Ankara Barosu Başkanı

Bu yıl, 15 Ekim günü, yine sessizce andık hocamızı . Karşıya-
ka'ya selamlar götürdük dostlarmdan, k ırmızı karanfihler götür-
dük, özlemlerimizi götürdük. Birçok gerçekle şmeyeni bir-bir b ık-
madan-usanmadan anlattık kendisine. Adalet bir türlü h ızlanma-
dı , daha da yava şladı dedik, şu Bakanlığın vesayeti yine Demokle-
sin Kılıcı gibi duruyor tepemizde dedik; ç ıkması yılan hikayesine
dönen af yasasım, demokrasi paketi içinde paketlenmiş bekleyen
yasa tekliflerini, Meclis gündeminin en ön safinda oldu ğu söylenen
Avukatlik Yasası teklifini, hukukçu Cumhurba şkanımızın hukuk
adma bize kıvanç veren tutarl ı davranışlarını bir bir anlattık.

inanıyoruz ki bizi merakla dinledi, dinledi ve gözlerindeki
umut zerrecikleri eskisinden daha çok parlad ı .

Adına çıkarttığımız armağamn bu ikinci cildini de bu duyarl ı-
lıkla sunuyoruz kendisine.

Saygılarımızla
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Prof. Dr. FARUK EREM ARMA ĞANI (II)

YAŞAM ÖYKÜSÜ

Hocam ız Faruk Erem 1329 (1913) tarihinde İstanbul'da doğdu.
Babas ının adı Ahmet Mümtaz, Annesinin ad ı Ayşe Sıdıkadır.

Hocam ız Ankara Erkek Lisesini 1931-1932 ders y ılında iyi de-
rece ile, A. Ü.H.F.'sini 5.7.1935 tarihinde pekiyi derecesi ile bitirdi.
Daha sonra doktora çalışması yapmak üzere Belçikaya giden Hoca-
mız Brüksel Serbest Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni "Büyük Te-
meyyüz Derecesi" hukuk doktoru s ıfatı ile tamamlad ı .

Hocam ız akademik çalışmasından önce 5.7.1934-15.3.1936 ta-
rihleri aras ında B.M.M. Kanunlar Kaleminde memur olarak çal ış -
tı . Bu memuriyetinden istifa eden hocam ız, 31.10.1939 - 15.1.1943
yılları arasında Ankara icra Memurluğu'nda çalışmıştır. Daha
sonra 21.1.1943-30.1.1943 aras ında Ankara Baş Müddei-umumi
Muavinliği yapmış, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine doçent
olarak göreve başlayıncaya kadar bu görevini devam ettirmi ştir.
Hocam ız A.Ü.H.F.'de Ceza Hukuku alan ında doçent olarak
21.1.1943 tarihinde göreve başlamıştır.

Hocamız Türkiye Barolar Birliği'nin kuruluş çalışmalarına ka-
tılmış . TB.B. kurulmas ından sonra, 11.8.1969 y ı lında ilk başkan-
lığına seçilmiştir.

Başkanımız F Erem kesintisiz olarak 9.1.1980 y ılına kadar
kesintisiz olarak, TB.B. Başkanlığı yapmıştır.
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Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (II)
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Türkiye Cumhuriyeti	 C. No.
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Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (II)

T. C.
Ankara Belediyesi

Tabibin Adı 	 Diploma No.
Belediye Tabipliğ i

PoHiciinikNo.	 Hastan ı n Ada	 Muayene Tarihi

Faruk .er..10/3/194

Faruk er-emin yap ı lan rnuayenesinde Avu-
katl ığa mani sıhhi birenğeli olmad ığını bi
idiren bu rapor isteği üzerine kendisine_ve
riirniştir.
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Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (Il)

ANKARA Il NtVERSITESt

Sicil Özeti

D.Y. No., .. L70	 Gdvevi -Ankara liRUmdr.RULO8lnkZm-flıı£u£ıL. gJ ııaU. ı Oçeu
lIği.

Adı ve eoyodı 	 Ahmet Faruk. Krom	 - 	 FOTOĞRAF

B.bueı n ı ,ı edı 	 Ahmet MUı taz

A000 ıno, adi	 Ayş e Bid ıka

DoşıloC ı yer ve tarihi 	 Istanbul 1329

ÇıkIp okul ve devnvou ı 	 Ankara Erkek Liees1,Huk ık FakUlteol., BUrUkae3. Berbaat
tinivereiteci Hukuk Fakhlteo5.nd.e okuyarak Liovaan 1931-1932
ılere yılinda ( İyi) Hukuk Fakulteoin2en 5/7/1935 tarihinde (Pokiyi) doracek
neznı olmuş tur. DUrUkvel aerbeet tlniveroiteel. Hukuk Fakll].teeinden büyük le...
meyyüm dereceoiyle mezun olup Hukuk Doktor].uğummk Unvavı vnn kazandığu MaariF
Yekletinin 3/I/1939 tarih ve 2-2220 omyain yannoondan avla ş vic ıştar.

Bulunduğu Memuriyetler	 j e J A	 Sebe p leri
tarih

Büyük.N.Mecliai Kanunlar Kalemi 	 iMam4 1 -

Terfiind.en

e	 e	 e	 1120

İatifa

Ankara İ cra Memurluğu
(Hakim oaanr ınaao değildir)

25/W942 i lertiladev

e	 e	 e	 114o

15/1/94711 Terfhlnden

Baş Müddeiumuni Muavinhiği	 Il 50

30/1/943 Ankara Hukuk Fakültesi Cuma Hukuku
Doçenl ıliğine tayin edilmesine nebnl

Ankara Hukuk FekUlteei Ceza Hukuku 50 21/1/943	 t 60 Liiraluk kadro kar ş nlvktor.)
grubu Doçenti

-_31/1/945 2urfiinüonfl A
6o

Adli. Penkoloji Do şantl 50 71/10/9111	 tlğva
=

Veolkelenne ve,. iI0de.Ş 0l pg)j?!0	 in00 y.elecoktı ,.
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Bülent Hun Isen

Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (II)

AVUKAT
BOLENT NUR İ ESEN

Ankara Bölge Barosu Ba şkanl ığ a

20 iÇart 1947 tarihli ve 53 Say ıl ı yaz ılar3nda tanzimi istenen

raporu sunuyorum:

Ankara Hukuk Fakialtesinde Ceza Hukuku Doentli ği vazifesinde çal ış -

makta olup BaromuZa Avukat Olarak girmek isteyen Doktor Faruk Erem Belçi-

ka'da muvaffakiyetle ikmal etti ği doktora tahsilini müteakip yurda dönmü ş

askerlik hizmetini tamamladıkdafl sonra Ankara Hukuk Fakültesinde aç ılan

Dogentlik musabakas ini kaZarmiŞ ve beş yıldanberidir de bu fakültedâ Ceza

ve Ceza Usulü Hukuku dersleri ile Adli Psikoloji dersini ilim ve meslek

muhiti rnensublarin ın takclirlerini celbedecek bir dirayetle okutmakta bu-

lunmuş tur.

Gerek Liseden emsali bulunan ve halen bir k ısmı Ankaradaki resmi

daire merkezlerinde	 ;ve diğer k ısmi Adalet Bakanhii ileri gelen-

leri aras ında yer alm ış olan arkadaşlar3nifl,Ve gerekse kendisini Szel

surette tan ıyanlarla akademik çevreler mensuplarin)z. manevi ve fikri mü-

kemmelliği üzerinde müttefik bulunduklar3nl tesbit. etmekle iftihar duydu-

um bu güzide genç arkada şım ız In BaromuZa intisab ın]-n meslek için bir km-

zanç te şkil edeceinden asla şühem yoktur.

AlJadarifl Avukatlk Kanunu hükümleri muvacehesinde avukatl ık etme-

ğe engel hiç bir i ş le i ştil etmediği de öğrenilmi ş olmakla keyfiyeti

Yönetim Kuruluna sayg ı ilc bildirmekten zevk duyarim.
J. -. ı72

Avukat
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Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (II)
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Prof. Dr. FARUK EREM ARMA ĞANI (II)

Baro Yönetim Kurulu Karar ı

Karar Günü Karar Sayısı
10/4/947

Hey'et: Oturumda Haz ır Bulunanlar:

Başkan Saim Dora, Ba şkan V. Abdürrahim Ta şpınar, G. Yaz-
man Galip Mente şe, Sayman İbrahim Kemal Oran, Üye Mazlum
Kayalar, Fehmi Yağcı , Atıf Benderlioğlu.

Oturumda Haz ır Bulunmayanlar: Üye Ali Zühtü Akyol, Fuat
Börekci, Osman Şevki Çiçekdağ, M. Ali Okhan, mazur.

15/3/947 günlü dilekçe ile Baromuza avukat olarak kay ıt ve ka-
bul isteğinde bulunan Ankara hukuk fakültesi ceza hukuku doçen-
ti Faruk Erem'in ibraz ettiği belgeler incelenerek gereği görüşüldü:

Ahmet Faruk Erem'in Türk oldu ğu, yirmi üç ya şını bitirdiği,
Ankara Hukuk Fakültesinden mezun bulunduğu, halen bu fakül-
tenin ceza hukuku doçentliğini ifa ettiği,Baromuz bölgesi içinde
oturma yeri olduğu, ve avukatlık görevini daimi surette ifaya ma-
ni bir hastalığı bulunmadığı ibraz edilen belgelerin incelenmesin-
den anlaşılmıştır.

Ahlaki durumunun yerinde olduğu 15/3/947 günlü dilekçe al-
tındaki takdimnameden anla şılan mumaileyh tarafından tanzim
olunan ayni günlü beyannamede:

3499 sayılı avukatlık kanununun birinci maddesinin G ve H
bentlerinde yaz ılı hallerin kendisinde olmadığını ve uhdesindeki
ceza hukuku doçentli ğinden gayri avukatlıkla telifi caiz olmayan
bir işle iştigal etmediğinin bildirildiği görülmüş ve mezkur kanu-
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nun 11 nci maddesi gere ğince yapılan duyurma süresi içinde hiç

bir itiraz yapılmamıştır.

3499 sayılı avukatlık kanununun 12 inci maddesi gereğince

manevi durumunun soruşturulmasına memur tayin edilen avukat
Bülent Nuri Esen'in 2/4/947 günlü raporunda:

Farum Erem'in uhdesindeki doçentlik görevinden ba şka bir işi

bulunmadığının, mumaileyhin avukatl ık meslekine intisab ında

hiç bir mahzuru bulunmadığının bildirildiği görülmüş ve uhdesin-
deki doçentlik görevinin avukatlıkla telifi caiz olduğu anlaşılmış -

tır.

Bu itibarla 3499 sayıh avukatlık kanununun değişik 21/1 inci
maddesinde aramlan şartları haiz olduğu anlaşılan Ahmet Faruk
Erem'in Baromuza avukat olarak kayıt ve kabulüne ve keyflyetin
Yüksek Adalet Bakanlığına bildirilmesine ve Bakanlıkca kararın
onandığı bildirildikten sonra ad ının baro levhas ına kaydına oybir-
liğile karar verildi.

Başkan	 Başkan V.	 G. Yazman	 Sayman
Saim Dora	 Abdtırralıim Taşpmar Galip Mente şe	 1. Kemal Oran

imzası 	 imzası 	 imzası 	 imzası

üye	 Üye

	

Ali Zühtu Akyol	 Fuat Börekci
mazur	 mazur

	

Üye	 üye
Osman Şevki Çiçekdağ 	 Fehmi Yağcı

	

mazur	 imzası

Uye	 Uye
M. Ali Okhan Mazlum Kayalar

mazur	 imzası

Üye
Atıf Benderlioğlu

imzası

İşbu karar örneği aslinın aynıdır.
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TÜRK İ YE CUUHUEIYETI
ADL İ YE	 YEKILET İ
Avukatlı k	 Faishatnamesi

Au ı ve Soyadı : Ahmet Faruk Erem
Babasın ı n Ad ı 	 : Ahmet 'mtaz
Do ğum Tarihi	 1329
Dogum Yeri	 Istambul
Eski Sı at ı 	 : Ankara Hukuk Pkfl1tes1 Ceza Hukuku

Grubu Dçenti
iumi No.	 : 5460
Huausı No.	 5340
Barosu	 Ankaı a

/"?	 f\f

3499 seyı l ı Avukatl ık K.nununun 14 1 -_aıses ı n ıe yazı l ı ş artlar ı
haiz bulunan Ahmet iaru ı diem kanun i ş lerinae ve hukuki meselelerde rey
vermege,mahkeme ve hakem veya kasa salahiyetini hez di ğer merciler hnzu-
r ında hakiki veya hUkmi ş ahislara ait hukika uava,reUdafaa eyleze ğa ve b
hususlara ait biitun evrakı tanzim,adli muameleleri ve resmi dairelrde ni—
Sal ı ve ihtilafli i ş leri tukibetmege ve licivletin kanun ve nizamİar ın k..-.
i ı aıne tanı uıg ı uiger salahiyetleri u1lsnmea mezunaur.

Hukuk İş erı Umum hiidUrii 	 Auliyc VCkılj
Hakkı Karafaki	 inaei Devrim

28/Nisn/I947
Resmi e1htr

Arka taraf da	 11rUr1Uk pul ve resmi rıUhhr
ve ı mza ve 8/Nisan/I947

Aal ın ın	 Ayn ıdır.

îàî	 il



AA/İL ANDA
F7o4) UK

E&EM

13



Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (II)

E Şİ NDEN FARUK EREM

Av. Nevin EREM (*)

Evet, hocamız yazıhanede belirli saatlerde oturur, zaten kap ı-
sında da yazar (14.00-16.00) kabul saatidir. E ğer yaz ı ve posta iş-
lerine bakan yardımcısı (daha sonralan a ı eınleketine dönmü ştü)
yoksa, enerjik bir şekilde kapıya açar ve "geç ev1dım" diyerek ge-
len kişiyi içeri alır. Sonnasına gerek kalmadan müvekkilleri ne
için geldiklerini anlatırlar. Elbetteki dertleri var çözüm ar ıyorlar,
yapılacak duruşmalar sonunda ya ceza almamak ya da en az ceza
ile kurtulmak isterler, doğaldır. Ama sonuç için garanti istedikle-
rinde hocanın cevabı , her zaman "ben netice hakkında hiçbir ga-
ranti vermem, veremem, ama davan ız için elimden geleni yapar ım,
garanti konusunda ı srarl ıysanız davanı z ı alamam, bir ba şka
avukata gidebilirsiniz" şeklinde olmuştur. Bu ilkesine her zaman
sadık kalan hocamızm kendine zgü pek çok kural ı vardı . Herke-
sin düşündüğ-ü, çok zaman da dile getirdi ği gibi "pahal ı davaların
avukatı" değildi. Genelde çaresiz kalm ış köyden gelen insanların
avukatı olmuştu. Avukatlık yapmasındaki asıl amacının, para ka-
zanmaktan ziyade insanlara yardım olduğunu bir gün sorduğum
bir sorunun cevabmdan anlamıştım. Müvekillerinden çok cüz'i bir
ücret talep ettikten sonra uzunca sürecek bir davay ı almıştı . Ne-
den bu kadar az para istediğini sorduğumda "adamlar zaten yıkıl-
mış, perişan, bir de ben mi yıkayım?" cevabı avukatlığmın amacı-
m bana göstermişti.

(*) Ankara Barosu Avukatlanndan
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Her davanın savunulacak bir yanı olduğuna inandığı gibi, ken-

disinden yardım isteyenleri geri çevirmeme gibi bir özelliği vardı .
Onun bu yardimseverliği pek çok kişi tarafmdan yanlış değerlen-
dirilmiş ve daha çok para kazanmak dü şüncesi ile hareket ettiği
zanneclilmiştir. Oysa dünyada değer verdiği en son şey paraydı . Za-
ten hümanist olu şu davranışlarını açıklayan temel ilkesiydi.

Aldığı bir davaya sonuna kadar sahip çıkar, asla bırakmazdı ,
dava başında aldığı ücret dışında hiç bir ek ücret talep etmeksizin
isterse on sene sürsün davaya bakar, kaç defa Yarg ıtay'a gelirse
gelsin hepsine muntazam girerdi.

Bankalar Kanunu'na muhalefetten yargılanan bir banka gö-
revlisinin davası üç-beş yıl sürdü. Dava devam ederken ayn ı olayın
bütünlüğü içinde bir ba şka sanık ortaya çıktı. Bu sanık iyi tanın-
mayan ünlü bir isimdi. Duruşmada çekilen bir fotoğrafta doğal ola-
rak bütün avukatlar yanyana idi ve bu foto ğrafın altındaki yazı
yanlış yazılmış , avukatlardan hangisinin, hangi sanığı savunduğu
karıştırılmıştı . Müvekkili bankada basit bir memurdu ve hocam ız
o tarihte bir kuruluşa başkan seçilmişti. Bu fotoğraftaki yanlışlık
yüzünden kendisi o iyi tanınmayan ki şinin avukatı zannedildi. Ve
çeşitli tepkilere hedef oldu. 0 zaman bütün yanlişlığı açıklayıp
kendini savunacağı yerde, hiç bir şey söylemeden başkanhk göre-
vini terkedip çok evvel ba şlamış olan davas ına devam etmiş ve al-
tı yedi yıl daha duruşmalara girmi ştir. Bu davranışı onun makam
ve para değil, insanlara yardım peşinde olduğunun en açık kanıtı-
dır bence.

Yaptığı işin niteliği gereği pek çok tehdide ve tehlikeye de ma-
ruz kalmıştır. Özellikle kan davalar ı, tüm köyü kapsayan mer'a
davaları ve pek çoğunda intikam ön plana ç ıkar. Çok da eski olma-
yan bir tarihte dört, be ş sene kadar önce Diyarbakır'a bir davaya
gittiğinde kendisinin de sonradan farkına vardığı bir tehlike için-
de olduğunu anlamış ve döndüğünde bana anlatmıştı .
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Tabiatı gereği insanları rahatsız etmekten hep kaçınırch. Di-
yarbakır'da da müvekkilleri kendisini karşılamışlar, otele götür-
müşler, oradan yemeğe, tekrar otele. Hocam ız onları meşgul ettiği,
bu kadar insani (4-5) da rahatsız ettiği düşüncesi ile huzursuz ol-
muş ama sesini çıkarmamış . Ertesi gün otelede odas ından çıkıp
kahvaltıya indiğinde gene kendisini bekleyen dört, beş kişi gör-
müş , hep beraber mahkemeye, duru şma sona erdikten sonra da
otobüse gidilmi ş ve kendisi be ş dakika bile yalmz b ırakılmamış .
Tam otobüs kalkacağı sırada dava sahipleri bu davram şlarımn ne-
denini açıklamışlar ve yapılacak herhangi bir saldırıyı önlemek
için kendisini yalmz bırakmadıklarmı, hatta evlerine bile gitme-
den geceyi otelin lobisinde nöbet tutarak geçirdiklerini söylemi şler.
Durumu öğrendiğinde müvekkillerinin kendisini çok s ıkı bir şekil-
de koruduklannı anlayan hocamız olaydan çok etkilenmi şti.

Zonguldak'ta, birlikte gittiğimiz bir davada taraflar çok kala-
balıktı ve son celsede hocamn müvekkili beraat etmi şti. Duruşma
devam ederken ben salonun arka tarafindaydım, karardan sonra
dışarı çıktım, salonun önü çok kalabal ıktı, kararı öğrenen müdahil
taraf birden bağırmaya ve sağa sola saldırmaya başladı, müvekki-
lin yakınları da kendilerini savunmak için kar şılık vermek zorun-
da kaldı ve böylece büyük bir kavga başladı . Ben de arada kalmış-
tim, çok korktum, güçlükle kendimi ağır ceza kalemine attım, me-
rakla içerdekilerin salondan çıkmalarmı beklerken hocaya da bir
şey olur diye endi şelendim. Üç be ş dakika sonra o kalabalığın ara-
sından sakin sakin yürüyerek geldiğini gördüm, nas ıl korkmadığı-
na hayret ettim. Çünkü çok ciddi bir kavgayd ı , müvekkillerin ya-
kınları kan içinde kalmış , elbiseleri parçalanm ıştı. Polisler gelip
kalabalığı dağıtıncaya kadar kalemde bekledik, daha sonra bizi
otobüse götürdüler.

Hocamızın adliye koridorlarındaki davranışlarını hemen her-
kes bilir. Daima mahkemenin kapısında bekler ya da koridorda do-
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laşır. Baro odas ına bile ya paltosunu asmak ya da almak için girer,
bazen arkadaşlarının ısrarını kıramaz, içerde bir çay içer ama ha-

kimlerin odas ına girip çay içtiği ya da sohbet ettiği pek görülmez.

Çok ender olarak a şırı ısrar karşısında meslektaşlarım kırmamak
için bir kaç dakika girer, duru şmalarına girdiği hakimlerin hiçbir
şekilde kendisinden etkilenmesini ıstemezdi.

Davanın devamı sırasında müvekkillerinin kurallara uygun ol-
mayan davranışları ve kendisine karşı dürüst olmayan tutumları-
nı farkettiği anda derhal davalarım bırakır, ücretlerini de iade
ederdi. Hukuka ve yasalara son derece ba ğlıych.

Polis kolejinde az da olsa ceza hukuku ile ilgili baz ı dersler
okutulmaktad ır. Hocamız, fakültede dersiere girdiği tarihlerde po-
lis kolejinde de hocalık yapmış ve bugün emniyetin üst kademesin-
de görev yapan pek çok emniyet mensubunun da hocas ı olmuştur.

Duruşma için hangi şehre giderse gitsin hocam ız orada mutla-
ka talebesi olan bir emniyet görevlisi ile kar şılaşırdı .

Aydın'da bir davası vardı. Ertesi sabah duruşmaya gidecekti,
bir gün önce geç bir saatte şehre gelmi ştik, yol epeyce uzundu, kar-
nımız acıkmıştı , otele gitmeden lokantaya girdik. Fazla kalabal ık
değildi, oturduk yeme ğimizi yedik ve hesab ı istedik, garson hesa-
bımız ın ödendiğini söyledi, çok şaşırdık, kim ödedi diye sorunca bi-
raz ilerideki masada oturan emniyet görevlisi-zannediyorum o şeh-
rin Emniyet Müdürü idi- gayet kibar ve saygılı yanımıza gelerek
kendini tanıttı , hocamıza talebesi olduğunu ve hesabı kendisinin
ödediğini söyledi. Hocam ız şaşkın ama mutluydu. Gittiği her yerde
bir talebesinin bulunmas ı onu çok mutlu ediyordu. Ara s ıra böyle
hocamızın polis talebeleriyle kar şılaşıyorduk.

Bir gün Adana'dan uçakla Ankara'ya gelmek üzere alana git-
tik. Hocamızın âdeti her zaman çok erkenden meydana gelirdi. 0
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gün de oldukça erkendi ve meydan kalabalıktı , biz kenarda bekler-
ken, alandan sorumlu polis müdürü bizi görünce hemen odas ına
aldı ve kendini tan ıttı, talebesiymiş . Son ana kadar bizi uçağa bin-
dirmedi, hocam ız hem onu rahatsız ettiği hem de uçağı kaçıracağı
endişesini kendisine iletti ama polis talebesi daha vakitleri oldu ğu-
nu bildirerek bir süre daha bizim orada oturmam ızı rica etti ve ni-
hayet son dakikada bizi vip salonundan geçirerek uça ğın ön kap ı -
sından bindirdi. Talebeleri hocay ı yakalamışken kolay b ırakmıyor-
lardı çünkü onu görmek onlar için her zaman mümkün olmuyordu.
Bu raslantılar sonrasında bir gün bana oldukça eski bir tarihte ce-
reyan etmiş bir anısım nakletti, çok ho şuma gitti:

Şehri tam olarak hatırlamıyorum ama büyük şehirlerden biri-
ne duruşma için gelmiş . Gecenin oldukça geç bir saati, büyük otel-
lerden birine gitmi ş fakat yer bulamam ış . Elinde çantası ile sokak-
ta bir başka otel bulmak için yürürken, bir polis memuru hocayı
görmüş ve talebesi olduğunu söyledikten sonra nereye gitti ğini sor-
muş . Hoca da otelde yer bulamadığını başka bir yer aramakta ol-
duğunu söyleyince polis memuru hemen hocam ızı aldığı gibi "yer
yok" diyen otele götürmü ş ve "Ne demek yer yok. Aç ın kral daire-
sini." demiş ve hocayı otele kendi eliyle yerle ştirmiş ve tabii hoca-
mız talebesinin bu davran ışından pek memnun kalmış .

Hocamızın talebesi ya da meslekta şı olmasa da pek çok ki şi
kendisini tamyordu.

Bir duruşma için Erzurum'a giderken hocamızın uçakta oldu-
ğunu farkeden kaptan pilot, uçak kalkar kaikmaz, bizi pilot kabi-
nine çağırdı. Hocaya uçağın kullanılışı , inişi, kalkışı , daha pek çok
teknik konuda bilgi verdi ve kendisine orada özel ikramlarda bu-
lundu, ancak uçak ini şe geçtiği zaman, yerimize dönmemize izin
verdi. Gerçekten pilot kabininden dışarı bakmak çok farkl ıydı .
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Hocamız avukatlık yaptığı yıllar boyunca, a şağı yukarı Türki-
ye'nin her tarafma yolculuk yapmış ve bu arada aklımıza gelen gel-
meyen her vas ıtaya binmiştir.

Ordu'ya bir dava için gittiğinde oldukça tehlikeli bir yolculuk.
yapmış . Karadeniz kıyısından giden karayolunu hemen herkes bi-
lir, yolun belli bir bölümünde iyice daralan karayolunun bir tarafi
dağ diğer tarafi uçurum ve denizdir. Hocamız otobüsle Ankara'ya
dönerken tam bu bölgede kar şıdan gelen, ufak bir araba otobüse
çarpmış , daha ağır ve direçli olsa da otobüsün tekerlerinden bir ta-
nesi uçuruma gitmi ş , tabii doğal olarak arabada panik olmuş . Fa-
kat şoför çok tedbirli ve soğukkanlı davranarak, herkesi sakinle ş -
tirdikten sonra hepsini yerine oturtmu ş ve "eğer hepiniz birden
kalkarsanız arabanın dengesi bozulur ve uçuruma yuvarlan ırız,
onun için şimdi teker teker gelin ve şoför kapısından mm" diyerek
bir otobüs dolusu insanın canım kurtarmış . Bu arada hocamız da
arabadan inmiş , ama Ankara'ya dönmesi gerekiyor, şehirleraras ı
yol taksi ya da dolmu ş yok ki çevirip binsin. Ayr ıca o kadar insan
var hangisi neye binecek. Başlamış yürümeye, bir süre yürüdükten
sonra bakmış arkadan bir petrol tankeri geliyor, onu durdurmu ş ve
kendisini en yakın şehir merkezine bırakmasım rica etmiş . Şoför
de kabul ettikten sonra yamna oturmu ş ve otobüse binebileçeği bir
yerde inmiş ve böylece hocamız davalanna yetişebilmek için uçak
ve tanker dahil her araca binmiştir. Kendisi çok mütevazi olduğu
için arabaya binerken iyi kötü hiç ayırdeıbmezdi. Bolu'dan döner-
ken-her saat garajdan araba kaikmad ığı için- ana yola çıkar, orada
otobüs beklerdik. Bir seferinde el kald ırdığımız otobüs geldi önü-
müzde durdu. Nas ıl eski bir araba, dökülüyordu. Uzaktan farket-
memiz mümkün değildi, ona bile bindik. Ben her saniye şimdi bo-
zulacak, yolda kalacağız diye düşündüm ama tangır tungur Anka-
ra'ya kadar geldik.

Hocamızm ne kadar kibar olduğunu bilmeyen yoktur. Ayrıca
bu kibarlığı herkes için geçerliydi, kap ıcıcian postac ıya, meslekta-
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şından gazeteciye kadar herkese ayn ı ölçüde kibar davranırdı . Ge-
ne böyle bir otobüse binme meselesindeki kibarl ığı inanılmaz bo-
yuttaydı .

Aksaray'dan bir davas ı vardı , beraber gittik. Ağaçlı'da hem
otobüslerin durduğu güzel bir tesis, hem de Türk stili yap ılmış hoş
bir otel var. Akşam orada kaldık sabah duru şmaya girdikten son-
ra, öğleyin yemek yiyeceğiz ve Mersin'e devam edeceğiz; çünkü er-
tesi gün orada davas ı var. Bu durumda bizim Mersin arabas ına
binınemiz gerekiyordu. Yemek yerken gelen otobüslere bakıyoruz
hep Adanaya gidenler geliyordu. Hocam ız o zaman "Hep Adana
otobüsleri geliyor, burada bo şuna beklemeyelim. Adanaya gidelim,
oradan Mersin'e geçeriz. Nasıl olsa yakın." dedi. Yeni gelen bir
Adana arabas ında yer olup olmadığım sorduk. Muavin "yer var, siz
binin, paras ını sonra alırım" dedi. Otobüsün kalkmas ına daha beş
on dakika var, biz bindik ve yerimize oturduk, elimizde bagaj ımız
da yok, sadece ufak bir çanta var. Biz otobüste otururken tam ya-
nımıza bir Mersin arabas ı gelmez mi, ben çok sevindim, "Mersin
otobüsü geldi, hadi ona geçelim" dedim. Hocam ız "olmaz ayıp olur,
bindik artık" dedi. "Niye ayıp olsun, parayı bile ödemedik, sadece
muavin çocukla konu ştuk o kadar, ona söyler ineriz" dedi. Ama "ol-
maz ayıp" dedi ve biz böylece Adanaya gittik. Orada indikten son-
ra, Mersin'e giden bir otobüs bulduk onun kalk ış saatini bekledik
ve neden sonra Mersine ula ştık. Muavin çocuğa ayıp olmas ın diye
fazladan bir saatlik yol yaptık. Hocamız herkese karşı çok kibardı .
Kimseye saygısızlık yapmazd ı , karşısındaki kim olursa olsun.

Amasya'da bir davas ı vardı , birgün önceden gittik. Ye şilırmak
kenarında bir tane de güzel oteli var. Erken saatte Ankara'dan ç ık-
tığımız için, saat üç-dört civarında otele gelmiştik. Nasıl haber al-
mış bilmiyorum, saat be şe doğru bir telefon geldi, Amasya Valisi
hocamızı arıyordu. Akşam belediye salonunda bir operet varm ış ,
eğer yorgun değilse, kendisini de aralarında görmek istediklerini
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söyleyerek, daveti kabul ricas ında bulunuyordu. Hocamız her za-

manki kibar davranışı ile oldukça yorgun olmasına rağmen daveti

kabul ettiğini bildirdi ve kendisine verilen saatte orada haz ır bu-

lundu.

Hocamızın kibarlığı kadar çalışkanlığını da herkes bilir. Okul

yıllarından beri süre gelen en önemli özelliğidir. Belçika'da birinci-

likle aldığı diploması bunun en değerli ve açık kanıtıdır. 0 tarih-

lerden itibaren sürekli çal ışmış ve çalışmalarını çok yönlü olarak

sürdürmüştür. Yalnız ceza hukuku alan ında değil bankacılık konu-
sunda ve psikoloji dal ında da herkesin faydalanabilece ği değerli

eserler bırakmıştır.

Kendisi sürekli üreten bir insan oldu ğu için bu üretimine kat-
kıda bulunmayan faaliyetlerle u ğraşmaktan pek hoşlanmaz ve bu
arada geçen zamanı boşa harcanmış sayardı . Nitekim yazdığı ki-
taplar, makaleler, bro şürler onun zamamnın her dakikas ını nasıl
değerlendirdiğini açıkça göstermektedir.

Kendi zamanını iyi kullanmada ne kadar hassassa ba şkaları-

nın vaktini ziyan etmeme konusunda da o kadar duyarl ıydı . Bay-
ramlarda gönderilecek tebrik kartlarımn kuru bir resimle kal ıplaş-

mış birkaç sözden oluşmasını istemez, onun yerine küçük kitapç ık-
larından gönderip dostlar ının ve arkadaşlarının zamanlarını boşa
harcamayarak onları bilgilendirmeyi tercih ederdi. Yaşamımn her
dakikası , hatta saniyesinde okumay ı , okutmayı , öğrenmeyi ve Öğ-
retmeyi ilke edinmi şti.

Kendisi çok duygusal ince dü şünceli ve şair ruhlu olmasına
rağmen olaylar kar şısında duygularını hiç belli etmezdi.

Sosyal sigortayı dolandırmaktan yargı lanan yedi, sekiz san ıklı
bir davayı bana devretmi şti. Başından sonuna kadar ben girdim.
Dava sonunda hepsi beraat etti, yaln ız bir tanesi mahkum oldu. 0
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mahkumiyet de sanığın savunması sırasında imza yetkisi oldu ğu-
nu söylememesinden kaynaklanmıştı . Nitekim mahkeme ba şkanı
son celse samğa "niye daha önce söylemedin" diye ikazda bulun-
muştu. Diğerlerinin beraat etmi ş olmasına rağmen bir tanesinin
bile mahkum olmas ından fazlas ıyla etkilendiğimi gören hocam ız,
kendisinin her zaman uyduğu ilkesini bana da hatırlatmak gereği-
ni duydu ve "avukat, kaybetti ği zaman üzülmez, kazandığı zaman
da sevinmez" dedi. Zaten her zaman müvekkillerine de söylediği
gibi kendisinin elinden geldiği kadar görevini yaptığını ama kara-
rın ve takdirin mahkemeye ait oldu ğunu bildirir, sonuç hakkında
yorum yapmazdı . Yılların verdiği deneyim ve olgunlukla görevini
yaptığı için vazife ile duygusall ığı birbirine karıştırmazdı .

Hocamız davaları için seyahat ederken gitti ği yerlerde kar şıla-
şabileceği olumsuz koşullara pek aldırmazdı, onun tek dü şüncesi
görevini en iyi şekilde yapabilmekti.

Düzce'de sabah erken saatte bir davas ı vardı , aynı gün yetişe-
meyeceğini düşündüğü için bir gün önceden gitmeye karar vermi ş-
tik. Mevsimini tam olarak hatırlamıyorum, ama Ramazan ay ı için-
de bir gündü. Öğleye doğru otobüse bindik, ak şam ezanına birkaç
saat kala Düzce'deydik. Otele yerle ştikten sonra dışarı çıktık, hem
birşeyler yemek hem de dola şmak istiyorduk, bir süre gezindik, et-
raf epeyce kalabal ıktı , bu arada ezan okundu, sokaklar birden bire
boşaldı , herkes iftar için evine gitmi şti. Biz de bir şeyler yiyelim di-
ye lokanta aramaya ba şladık. Birkaç tane bulduk, fakat kapalıydı ,
dolaşmaya devam ettik epeyce yürüdükten sonra küçük bir çorba-
cı dükkanı bulduk ama içeri girmenin imkanı yok çünkü çok kala-
balıktı . 0 zaman biz de bakkaldan ekmek, peynir v.s, alal ım, otel-
de yeriz diye dü şündük ve market gibi bir yer aramaya koyulduk,
fakat bulduğumuz bütün dükkanlar kapal ı idi. Çaresiz otele dön-
dük, epeyce de ac ıkmıştık, az bir ihtimal de olsa mü şterilerine ye-
mek verip vermediklerini otel personeline sordu ğumuzda onlardan
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da olumsuz cevap aldık. Tam odamıza dönmeye karar verdiğimiz
sırada durumumuzu anlayan bir otel görevlisi, kendi personeli için
yapmış oldukları yemekten birer tabak yi.yebileceğimizi söyledi,
biz de teşekkür edip masaya oturduk ve böylece aç kalmaktan kur-
tulmuş olduk.

Benzer bir olay Boğazlıyan'da hocamız ın başına gelmiş . Gene
bir gün önceden gittiği Boğazlıyan'da otele inmi ş ve yorgun olduğu
için hemen yatmış . Ertesi gün otel kahvaltı vermediği için, dışarda
da dolaşmaya vakit bulamadığından kahvaltı yapmadan acele du-
ruşmaya yetişmiş , bu arada adliyede birkaç bardak çay içse de hiç-
bir şey yememi ş, duruşmadan çıktıktan sonra otobüse yeti şmek
için acele edince yirmidört saat aç kalarak Ankara'ya dönmü ştü.

Yaşadığı olaylar hocam ızın her türlü olumsuz koşullara rağ-
men görevini yerine getirmek için özveri ile çal ıştığım ve vazifesi-
ni herşeyin üstünde tuttuğunu göstermektedir.

Çalışkan olduğu kadar yardımsever bir ki şiliğe sahip olan ho-
camız, kendisinden dosya haz ırlama konusunda yardım talep eden
meslektaşlarına her zaman olumlu yan ıt vermiştir. Çok titiz bir şe-
kilde dosyaların önce fihristini ç ıkararak haz ırlayan hocamız, bu
konuda gayet sistematik çalışır ve numaralLandırdığı bütün dosya-
lara yillanna göre fi ş düzenler, bu fi şleri de alfabetik s ıraya dizerdi.

Böyle bir yardım ricasında bulunan genç bir meslektaşı , hoca-
nin bu muntazam sistemi karşısında hayretini gizleyememi ş ve
kendisinin bu kadar düzenli dosya haz ırlamadığını itiraf etmi ştir.

Hocamız sadece dosya haz ırlamakta değil, herhangi bir neden-
le hakkında dava açılan bütün meslekta şlarının duruşmalarına
gönüllü olarak girer ve kendilerine her türlü desteği sağlardı . Bağ-
lı bulunduğu meslek mensuplar ı ile tam bir dayam şma içinde çalı-
şır, başı sıkışan herkesin yard ımına ko şardı .
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Hocamızın duygu yüklü ince karakteri daha çok şiirlerinde ve
sanata olan düşkünlüğünde açıkça görülmektedir. Tüm doğallığı
ile yazdığı şiirlerinin her satırının çok derin anlamı vardır. Ceza
hukukunun kat ı ve kalıplaşmış kurallarından bunaldığı anlarda
içinden geldiği gibi özgürce şiirler yazarak ferahlamak istemiş , an-
cak buna da görev duygusunun a ğır basması sonucu fazla zaman
ayıramamıştır. Yazabildiği kadanyla dahi sayfalar dolusu düşün-
ceyi birkaç satırla anlatabilmiştir.

İşte bir iki örnek:

"Her şeyin sahibi var
Dört duvarın
Kelepçenin
Zincirin
Gürültünün de sahibi var
Sessizlik hepimizin
"Hürriyet yol undadır
Birbiri ardınca dalgalar
Bayrak koşusu gibi
Elden ele ula ştırır
Hürriyet haberini
Toprağa
Kara toprağa kadar.

"İnsan ağrıyan yerini unutmaz
Ceplerinizde isterseniz
Yumruklarınızı sık ın.
Başkasının cebine el sokmak yasakt ı r.
Ama kendi cebinizde
Ellerinizin ne yaptığın ı
Kimse merak etmez.
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Hocamız sadece şiir değil sanatın her dalına ilgi duyardı . Ti-
yatroyu çok severdi, sezon boyunca hiçbir oyunu kaç ırmamaya dik-
kat ederdi. Bu arada kendi anılarından uyarlanan tiyatro oyunu-
nu da defalarca izlerniş ve her seferinde oyunculara takdirlerini
sunmuştur.

Gerek anılarını içeren kitap gerekse bu amlardan haz ırlanan
tiyatro oyunu sayesinde topluma Adaletin her zaman hakl ı olma-

dığım, toplumsal değerlerle hukuk düzeninin bazen çeli ştiğini, do-
ğa kurallannın adil olmadığını gösterme imkanını bulmuş ve am-
larını olayın ağırlık noktasım ortaya çıkaracak şekilde kaleme al-
mıştır. Baz ı anılarında ise hukuk kurall.arımn ve kanunlann ne
kadar yetersiz kaldığını da açık bir biçimde göstermi ştir.

Hocamız yaşamı boyunca sürekli çalışmış ve üretmiştir. Yazdı-
ğı sayısız eserle toplumu belirli konularda aydınlatmak, uyarmak
ve bilgilendirmek istemi ştir. Özellikle de Hümanist Doktrin ve in-
sanlık sevgisini topluma kazand ırmak isteyen hocamız, bu çaba-
sında büyük ölçüde ba şarılı olmuştur. Çok meşhur olan "suçluyu
kazıyınız altından insan çıkar" sözü, kendisinin insanl ığa ve insa-
na olan sevgi ve inancmın en açık belirtisidir. Onun eserleri ve dü-
şünceleri, insanlarımıza ışık tutmaya devam edecektir. Sonsuza
kadar....

Ufak anılar ve belirgin karakteriyle anlatmaya çalıştığım ho-
camızın ardından sevgi, özlem ve an ılarla dolu bir yıl geçti (15
Ekim 1998), yazmayı ve kitaplar ı çok seven hocam ıza bu küçücük
kitabı armağan etmek istedim.
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PROF. DR. FARUK EREM'LE
B İ R ANI

Prof. Dr. Halük GÜNUĞUR (*)

Yıllarını, "Ümanist Doktrin" açısından yaklaşarak "huku-
kun üstünlüğü" idealine adayan ve öğrencilerinden biri olmakla
büyük onur ve gurur duyduğum, değerli hocam Prof. Dr. Faruk
Erem'le ilgili bir anımı aktarmak benim için bir vicdan borcudur.

1989 ya da 1990 yılıydı . Yargıtay Genel Kurulu salonunda, "Av-
rupa Hukukuna Uyum" konulu bir panel vardı . Ben panel başka-
mydım. Konuşmacılar; Prof. Dr. Faruk Erem, Prof. Dr. Feyyaz Göl-
cüklü ve Prof. Dr. Füsun Arsaya idi.

Panelin açılışmdan 15 dakika önce 4 akademisyen olarak bira-
raya geldik ve konuşmacıların sıralarını belirledik. Faruk Hoca ilk
sözü almak istedi. Fazla kalamayacaktı . Kendini biraz yorgun his-
sediyordu. Bu arzularımn öncelikle yerine getirileceğini bildirdim.
Yargıtay Başkanı, "açış konuşması"ndan sonra beni kürsüye davet
etti. Ben de sırayla konuşmacıları davet edecektim. İlk konuşmacı
olarak Faruk Hocayı kürsüye almadan önce, hiç bir haz ırlığım ol-
maks ızın ağzımdan, Hocanın, Ümanist Doktrin Açısından
Türk Ceza Hukuku adlı ünlü kitabının ilk sayfasınm ilk parag-
rafinda yer alan şu cümleler döküldü:
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"Ümanizm, yalnızca tek bir toplumun tekelinde olmas ı
imkans ız bir kavramdır. Bu açıdan ayırıcı değil birleştirici-

dir. "Açık cemiyet", yani bir kısım insanları dışarıda bırak-
mayan cemiyet anlayışıyla Bergson insanl ık kanunlarını
izah edebilmişti. Fert hürriyetlerinirı teminatı sorumlu bir
hurriyetin teminatıdır. Eğer demokrasi, ferdi sorumluluk-
lar esasına dayanan bir düzen ise ancak "demokratik ceza
hukuku insanidir"...

Ve devam ettim,

Ilmiyle, nüruyla ve fazlıyla bizlere ışık tutan değerli ho-
camız, "Bir Ceza Avukatının Anıları" adl ı ünlü yapıtında,
sık sık şu hususun altını çizer; "suçluyu kaz ıyın altından in-
san çıkar". Buyrun Hocam kürsü sizindir...

Faruk Hoca ağır ağır ve hatta sendeleyerek kürsüye geldi. Çok
duygulandığı her halinden belliydi. Konu şmas ına başladı . -
"Ben"... dedi. Durdu. Sonra, - "Say ın Başkan, değerli meslekdaşım
ve sevgili öğren..." dedi, cümlesini tama ınlayamadı . Belli ki a şırı
derecede heyecanlanmıştı. Cebinden beyaz bir mendil ç ıkardı . Göz
kanallarına yürüyen ya şları, belki de gururla sildi. T ıklım tıklım
dolu Yargıtay Genel Kurul salonundan yükselen "alkış sesleri"ni
duyuyor muydu bilemiyorum. Ve hoca konu şamadı , özür diledi ve
ağzından şu cümleler döküldü: - "Sayın başkan, sözleriniz beni çok
duygulandırdı . Heyecanland ım. Ben biraz dinleneyim ve ikinci ko-
nuşmacı olayım"... Kürsüden indi, ön s ıraya oturdu. İlk konuşma
bittikten sonra Hocaya yeniden söz verdim. Biraz rahatlam ıştı .
Parlak bir sunu ş yaptı ve yine gözyaşları ve alkışlar aras ında,
eserlerine sahip ç ıkan eski öğrencileri, yeni meslekdaşlarının var-
lığına tanık olmanın gururu ile, salondan a ğır adımlarla ayrıldı ....

Bu hocayı son görüşümdü. Daha sonra, O'nu sonsuza uğurla-
mak için Kocatepe Camii'nde bulu ştuk...
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SUNUŞ (*)

Prof. Dr. Faruk EREM

"Kadm avukat" ın -doğuştan gelen- soyluluğu, suçlu insanın en
derin duygusal yanım görebilme yetene ğinden kaynaklamr. Bu ki-
tabın yazarında sezebilme yeteneği açıkça göze çarpıyor.

Her olayın düşündürücü tarafim ortaya koymak, elbette usta-
lıktır. Yazar yıllar boyu, meslek deneyiminden bu ustal ıı elde et-
miş, konulan seçerken toplumu yararland ırma öğelerine önem
vermiş , suçludaki "insan" ı araştırma çabasında gerçekten ba şarıh
olmuştur.

Yasalar ile yaşamın gerçeklerini bağdaştırmak kolay değildir.
Herkese eşit uygulanmak zorunda olan, tek tek insanlar ı yargıla-
mak arasmdaki çeli şkiyi nasıl çözeceğiz.

Yazar, yaşadıklarıyla topluma ayna tutuyor, olayların akışı
içinde çelişkileri vurgulayarak, zekice çözümü ça ğrıştırıyor.

Kitabın, böylesi anıların yazılmas ında öncü olmasmı diliyo-
rum. Böylece toplum "suçlu insan ı" daha iyi anlayacaktır. Anlayan
"Af eder.

(*) Av. Nevin Esmersoy'un "Yakan ş , İnsan mı Suçu, Suç mu insani Seçer" adli
eserine hocam ızın sunuş yazısı
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"Ceza Hukukunun insanileştirilmesi'çabalarma güçlü bir ya-

pıtla katılmaamdan ötürü yazarım candan kutlarım.

"Suçluyu kazıyınız, altından insan çıkar" sözü, "Hümanist Ce-

za Hukuku"nun özetidir. Bu kural ı benimseyen yazar, övgüye

değer.
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RZ İZ HOCRM ()

Av. Nevin ESMERSOY <)

Bugünkü tarihten kırk yı1 önce, Ankara Hukuk Fakültesinin
tahta sıralannda sizi can kulağı ile dinlerken, bir gün avukat ola-
rak karşınızda yer almak, düşlerin ötesiydi.

Kız kaçırmak suçundan tutuklu köy delikanl ısmm avukatıy-
dıın. Telaş ve korku içinde büroma gelen adam:

- Kızın babası çok büyük bir avukat tutmuş, HOCALARIN HO-
CASIYMIŞ , derken, beni küçümsediği açıktı. Haksız da sayılmaz-
dı. Avukathkta yeni ve acemi say ıhrdını . Bu haber benim için kor-
kuyla karışık bir mutluluk ve anlamli bir sürpriz oldu.

Dosyayı oku... oku... olmadı bir daha oku...

Duruşma salonuna ben sağ kapıdan, siz sol kapıdan girdiniz.
Mağdure kız, sorgusunda oğlanm kendisini zorla kaç ırdığını iddia
ediyordu. Başkan sorgu sırasmda bana söz verdiğinde:

- Sayın Başkan, mağdureye sorar mısınız, bohçasını hangi köy-
de zorla elinden almışlar diye sorduğumda, kız yanıt olarak,

(*) "Yakanş, Insan mı Suçu, Suç mu Insanı Seçer" adli eserden alınmıştır.
(**) Ankara Barosu Avukatlarmdan.
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- Hakim bey Tekirler köyünde aldılar, davacıyım geri de verme-
diler, deyince, heyette zorunlu bir gülümseme oldu. K ızın rızasıyla

bohçasını da alarak oğlana kaçtığı anlaşıldığından, tutuklu o gün

salıverildi. Siz ve ben girdiğimiz kapılardan koridora ç ıkarken, ar-

kamızda büyük bir kalabalık vardı .

Siz dava sahiplerinin gözü önünde bana do ğru gelerek:

- Avukatlık, budur i şte... dediniz.

Hocam diye hitabımdan, öğrenciniz olduğumu anladımz. Bu
davramşınızın önemini yıllar sonra daha iyi kavradım.

Meslekte ihtisaslaşmamı, kısa ve öz konuşmamı size borçlu-
yum. "Avukatın bürosu bakkal dükkanı değil, öyle her saat girip ç ı-
kılmaz" diyerek kapıma kabul saatlerini gösteren bir tabela asma-
mı önermiştiniz. Sizin de kapımzda kabul saatleri yazılıych.

Yargıtay savunmalarında kiminle birlikte olursanız olun, ilk
konuşma sırasım meslektaşlarımza verirdiniz.

Zaman zaman, hakim öğrencileriniz, odalarına davet ederler-
di, nezaketle kabul etmezdiniz. Adalete gölge düşürülmesi sizi çok
üzerdi. "Meslek Kuralları" isimli eserinizi haz ırlamayı zorunlu
bulmuştunuz.

Esasen etkili olmayan konu şmalara, "faso, fiso.." der, kızardı-
nız. Güçlü bir hafızaya sahiptiniz. Bazen aynı Ceza Dairesinde beş
altı savunma yapar, hiç kar ıştırmadan yürütürdünüz.

Bir defasında, yine bir savunmaya girdiniz. Sizi görenler dinle-
mek için kapı ağzına yığılda. Siz; iki cümlelik girişten sonra;

- Samğa atılan suç, gasp değil, dolandırıcılıktır, deyip dışarı
çıktınız. Sizi tanıyanlar şaşırdı . Onlara göre savunma, uzun uzun
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parlak cümleler kurmaktı . Öğleden sonra sonuç listesi asıldı . İsmi-
nizin karşısında BOZMA-TAHLIYE yaz ılıydı .

Bana göre AVUKATLIK buydu.

Son yıllarda davalarınızı bırakmadınız. Sizi elinizde siyah kö-
rüklü evrak çantas ı ile görenler, ş akınlıklarını gizleyemediler.

Bir ömür boyu "hukuk" alemine sayısız eserler verdiniz. Tü-
kenmez bir kaynaktınız. Üretmek için ya ş adinız. Bizim yürüdüğu-
müz yolda, siz ko şardınız.

Kaşlarınız hep çatık dururdu. Duygu aleminizin derinliğini şi-
irlerinizden öğrenebildik.

"Bir Ceza Avukatının Anıları" Ankara Sanat Tiyatrosu tarafin-
dan sahnelendiğinde çocuklar gibi sevinmi ştiniz. Gala gecesi,

- Hayatımın hiçbir döneminde böyle bir mutluluk tatmad ım
demiştiniz. Bir gazetecinin, "Efendim, avukat rolünü size teklif et-
selerdi, üstlenir miydiniz" sorusuna "Elbette, neden olmas ın. Be-
nim için o teklif rol olmazdı , gerçeği oynardım. Fakat Kerim Av-
şar'ın ses tonunda, bir avukat de ğil, bin avukat yaşıyor, ne yapar-
sın o da tanrı vergisi" demi ştiniz.

1998'de bir ekim sabahı, Tanrının rahmetine kavu ştuğunuzu
acıyla öğrendik.

Bize bıraktığınız son ANI,

Ankara Hukuk Fakültesi giri ş platformu,

Türk bayrağına sarılı bir tabut

Sizi sevenler ve sessiz dökülen ya şlar.
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FARUK EREMLE 30 YIL

Av. Mustafa HISAR (*)

Türkiye Barolar Birliği Başkanhğma seçilmesinden sonra Fa-
ruk Hocam ı tanıdım. Uzun yıllar memuru olarak çal ıştım. Hukuk
Fakültesi'ni bitirdikten sonra yan ında staj ımı tamamladıktan son-
ra aynı büroyu payla şarak Avukatlığa başladım. Bu büyük ustanın
çırağı olarak Avukatlığa başladığım ilk yıllarda Hocam'dan maddi,
manevi destek gördüm. Ölümüne dek aynı büroda çalışmalarımızı
birlikte sürdürdük.

Hocam, sevecen, ho şgörülü ve eğitici tavarlan ile tüm konula-
rı hiç bıkmadan en ince ayrıntısına kadar izah ederdi. Öğretim
üyeliği yanında, koridor Avukatı olduğunu, Avukatlık mesleğine
duyduğu saygıyı , tüm öğrencileri bilmektedir. Yaşamımn büyük bir
bölümünü çalışmakla geçirmiştir. Büroda 15 bine yakın kitap bu-
lunmaktaydı , hiçbir ayrım yapmadan, gelen kitap ve dergilerin ta-
mamma yakınını okurdu, aldığı notları daktilo ederek saklamam ı
isterdi. Çalışma odasınm ne kadar dağlık ve karışık olduğunu gö-
renler bilirler. incelenmi ş belgeler bir koltuğun üzerinde, incelene-
cek belgeler ba şka bir koltukta, bunlara kesinlikle dokunulmas ım
istemezdi. Kendine göre düzenlemi şti. Temizlik yapılırken yerleri-

(*) Ankara Barosu Avukatlanndan.
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nin değişmemesi için büyük özen gösterirdik. Hocam ın çalışma sa-

ati kapımn üzerinde 14.00-16.00 olarak yaz ılı olmasına rağmen,

sabahın erken saatinde geldi ğinizde kolayl ıkla bulabilirsiniz. Bü-

rosunda yardımcı bulundurmazd ı . Sürekli hatırlattığı konulardan

birisi "Ceza davaları ihmali hiç istemez", kendi işini kendin yapa-

caksın derdi. İlk yıllarda dava dosyalar ı için hazırlamış olduğumuz
dilekçeleri Mahkemelere götürmemi isterdi. Daha sonra bu dilek-
çenin dosyaya girip girmedi ğini kontrol edermiş , bunu kalemden
söylerlerdi, zaman içersinde güvenini kazand ıktan sonra bu izle-
mesinden vazgeçmiştir.

Hocam'ın Ankara dışından aldığı davalara birlikte giderdik.
Genelde otobüs yolculu ğunu severdi, yol arkada şlığından hiç sıkıl-
mazdım. Konya'ya bir dava için birlikte gidecektik. Kararla ştırdık
terminalde belirli bir saatte bulu şacaktık, buluşma saatine yakın
bir saatte gittiğimde Hocamın peronda oturduğunu gördüm. "Ho-
cam geç kaldım, evde bir işim vardı" dediğimde; "Avukatlık evlilik-
le dahi bağdaşmıyor" demişti. Bu da Hocam' ın üstlendiği dava ve
işlerde gösterdiği titizliği yansıtmaktadır.

Hocam, öğrencileri olan yargıçlar ve Avukatlarla diyalo ğunu,
hazırladığı makaleleri, kitapçık haline getirerek onlara gönder-
mekle sağlardı . Kitaplarından hiçbirinde kr amac ı gütmemiş , ma-
liyetini fiatı olarak koymu ştur. Faruk Erem'in pahal ı bir Avukat
olduğu yolunda bazı duyumlarım olmuştu, Hocam aksine çok ucuz
Avukatlık yapmıştır. Avukatlık mesleğini vekalet ücreti için yap-
madığını tamyanlar kolayl ıkla söyleyebiliLrler. Son yıllarında; büro-
ya geldiğimde masamn üzerinde bir notu ve 10 milyon lira para
"Mustafa bir dava aldım, 20 milyon lira Ücret istedim, senin hisse-
ni ve dosyayı koydum" 1998 yılında 20 milyona alınan cinayet da-
vasının ücretle ilgisi olmadığı açıktır. Ası l amacımn insanlara yar-
dım olduğunun göstergesidir.
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Hocam davaları için seyahat ederken kar şılaştığı zor koşullar-
dan etkilenmezdi. Onun tek düşüncesi üstlendiği görevi en iyi şe-
kilde yerine getirmekti. Çalışkan olduğu kadar yardımsever bir ki-
şiliğe de sahipti. Kendisinden yardım isteyen her kim olursa olsun
zamanı elverdiği ölçüde desteğini sağlardı , geri çevirmezdi.

İzmir'de bir davaya birlikte gittik, mahkeme ba şkanı Hocamın
öğrencisi olduğu için ısrarla kendisini çay ikram etmek için odası-
na davet etti, fakat Hocam dava sonuna kadar bu davetleri kibar
bir şekilde geri çevirdi. Ne zaman dava sonuçlandı, şimdi başkanın
çayını içelim diyerek davetini kabul etmi ştir. Bu davranışını pren-
sip haline getirmişti. Duruşmalarına gittiği hakimlerin hiçbir şe-
kilde kendisinden etkilenmesini istemezdi.

Avukatlık yaşamı boyunca hiç Hukuk davası üstlenmedi, sade-
ce Ceza davalar ım takip ederdi. Bu nedenle çokça tehdit edilirdik.
Diyarbakır'da ortak takip ettiğimiz bir davaya ben gidecektim,
masanm üzerine otobüs biletini ve dosyay ı koymuş , gerekli notla-
nm çıkarmış , dosyayı duruşmaya haz ır hale getirmi şti, akşam oto-
büse binip Diyarbakır'a gidecektim. Tan ınmadık binleri Hocama
telefon ederek tehdit etmi şler, Hocam bana uçakla gitmemi ısrarla
söyledi. Nedenini sorduğumda söylemedi; ben yorulacağımı düşün-
düğünü zannederek, davan ın duruşmasına girip döndüm, kendisi
de duruşmaya gelmiş olsaydı , otobüsten vazgeçmezdi. Çünkü böy-
le tehdit ve yıldırmalardan hiç çekinmez, o sakin tavr ını her za-
man muhafaza ederdi.

Hocam sigara içmezdi, ben de onun görmeyece ği şekilde içer-
dim. Fethiye'de duruşmaya araba ile gitmeye karar verdik, Hoca-
mı çok seven bir arkada şım da bu seyahate katılmayı istedi. Ara-
bayı ben kullanıyordum, sadece Afyon'da kısa bir mola verdik. Yol-
culuk sırasında arkadaşım da sigara tiryakisi olmas ına rağmen bir
tek sigara içmedi. Hocam zaman zaman bizi uyararak sigara içme-
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mizi istemesine rağmen, sayg ısızlık olacağı düşüncesi ile içmeme-

ye direndik.

Hocamın müvekkillerle olan ili şkileri de ölçülüdür. Aldığı da-

vaların sonuçları hakkında garanti vermez. Elinden geleni yapaca-

ğım söylerdi. Ankara dışında bir davaya birlikte gitmi ştik. Duruş -

maya girdik, dönerken arabada cebinden bir miktar para ç ıkara-

rak müvekkillerin verdiğini, yarısını almamı söyledi, oysa verilen

ücretin benimle hiç ilgisi yoktu. Hocam çok az ücretle y ıllarca sü-

ren davaları üstlenmiştir. Bu davadan az ücret aldım, daha az

önemle takip edeyim diye bir dü şüncesi asla olmamıştır.

Zonguldak'ta bir duru şmaya, arabamla Hocam ı götürecektim,

bir gün öncesinden evden ald ım. Arabayı yeni aldığım için, ilk de-

fa benim kullandığım arabaya binecekti. Ön tarafta koltuğu ayar-

ladım, tedirgin ve ihtiyatl ı bir şekilde arabayı kullanıyordum. Ra-

hatsız olmasını istemiyordum. Bir ara hocam rahat mısınız diye

sorduğumda "pek rahatım Mustafa'cığım" dedi. Otele indik e şyala-

rımızı yerleştirdik, restorantta yemek yerken birer kadeh rakı söy-

ledi, rakısım bitirdikten sonra odasma ç ıkmak için müsaade iste-

yip , benim de erken yatmamı , yarın işimizin zor olacağını söyledi.
Hocam için her dava önemli ve zordu.

Hocamm büyük hukuk yap ıtları, güncel makalaleri, uzunca

yaşamındaki engin deneyimi biz hukukçu] arın yaşamına örnek ol-

muş , ışık tutmuştur. Ölümünden kısa bir süre önce Avukatl ığı bı -

rakmıştı . Kaydının silinmesi için Baro'ya dilekçeyi haz ırladığımda,

Hocams ız bir Avukatlığın anlamsız olacağını düşündüm.

Herşeyimi borçlu olduğum değerli Hocamı rahmet ve saygı ile
anıyorum.
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FARUK EREM (*)

Av. M. İskender ÖZTURANLI (**)

Ulkemizde avukatlığın ilk adı "ayak kavafı"dır. Sonra "müzev-
vir", "tezvirci" olmu ştur. Avukatın başka bir adı da "laf ebesi"dir.
Cumhuriyetle birlikte "dava vekili" çıkmıştır ortaya. Sonra da
"avukat" ve "avukatlık".

Türkiye Barolar Birliği 1969'da kurulmuştur. İlk Başkam Fa-
ruk Erem'dir. 1971 Adana Genel Kurulu'nda "Meslek Kurallar ı"m
getirmiştir gündeme. Avukatlık mesleğine saygrnl ık kazandırmak
istemiştir. Daha sonra da "Açıklamalı Meslek Kurallar ı"nı yazmış-
tır. 1972 Bursa Genel Kurulu'nda "Avukatlık yasası Yönetmeli-
ği"nin çıkarılmasında büyük katkısı olmuştur. TBB'ni kurumla ştı -
ran adamdır.

1969 İzmir Genel Kurulu'nda Türkiye'de ilk kez "Hukukun üs-
tünlüğü" kavramım atmıştır ortaya. Avrupa İnsan Hakları Komis-
yonu'na bireysel ba şvurma hakkının kabul edilmesini ve Divan' ın
yargı yetkisinin tamnmasını savunmuştur çeşitli yaz ı ve konuşma-
larinda. Bu hakkın Parlamento tarafindan verilmesinde büyük
katkısı vardır.

(*) Izmir Barosu Dergisi Temmuz 1999
(**) İzmir Barosu Avukatlarmdarı .
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Erem, çağdaş hukuk sisteminin ülkemizde gerçekle ştirilmesi

yolunda uğraş verenlerin başında yer alır. "Müdafli olmayan bir ki-

şiye sanık denilemez" sözü onundur. Hak arama özgürlü ğünü,

mecburi müdafihiği ve adli zabıtayı savunmuştur yıllar yılı .

1972'de 1., 1975'te 2. ve 1981'de 3. Türk Hukuk Kongreleri'nin
yapılmasında büyük emek harcamıştır. Faruk Erem'den sonra bir

daha da gerçekle ştirilememi ştir böylesi kongreler.

1971 ve 1973 Anayasa değişildikliklerine, Faruk Erem'in öncü-
lüğünde TBB, İzmir, İstanbul ve Ankara barolar ı karşı çıkmışlar-

dır. Ne var ki bu değişikliklere engel olunamam ıştır. 1973te Ana-
yasal bir kurum olarak getirilmi ştir Devlet Güvenlik Mahkemele-
ri. Ama Türk avukatlar ı Barolar Birliğinin politikası doğrultusun-
da çeşitli platformiarda savaşım vermişler, sonunda Diyarbakır
DGM'inden konunun Anayasa Mahkemesi önüne götürme karar ı
almışlardır. Yüksek Mahkeme kurulu ş yasasını biçim yönünden
iptal etmi ş , siyasal iktidara da bir yıllık süre tammıştır. 12 Ekim
1976 tarihine kadar yeni bir yasa ç ıkanlamazsa, bu mahkemeler
yaşamlarını yitireceklerdir.	 -

İ te 18, 19 Eylül 1976'da Ankara'da 'TBB Ola ğanüstü Genel
Kurulu bu amaçla toplanm ıştır. Açılışı yapan Faruk Erem "mahke-
me olmayan kuruluşların mahkeme diye kabulünü önlemeye çal ış -
tıkları"nı söylemiştir. Kapanış konuşmalarinda ise şu düşündürü-
cü tümcelere yer vermiştir: "1926 yılında Mussolini "Devleti Koru-
ma Kanunu" diye bir kanun yapt ı . Bu kanunun iki bölümü vard ı .
Birinci bölümü baz ı suçlar, ikinci bölüm Güvenlik Mahkemesi.

1930 Rocco Kanunu 1926 Kanununun birinci k ısmını , suçlar
bölümünü aldı . Biz de 1930 İtalyan Kanunundan 1936 yılında bu
bölümü aldık. 141-142 hikayesi başladı . Ama yargı bölümünü al-
madık. Sonra Cezayir olayları . De Gaulle... kendilerine özgü bir te-
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laş . Bir DGM kanunu yapmak icap etti. Emsal arandı . 1926 Fa şist
kanununun ikinci bölümünü Fransızlar aldı . Fransızlardan biz al-
dık, tamam oldu. İşte gerçek bu.

Olağan dışı mahkemeler hakkında en ünlü yapıtı kaleme alan
bir Frans ız yazarının kitabının son cümlesini aktar ıyorum: 'Tarih
bunu Frans ız uygarlığının lekesi sayacakt ır.' Böylesine lekeli bir
örneğin Türkiyemize ithaline çal ışmak kimseye onur vermeyecek-
tir."

Bunları söyledikten sonra Erem, biraz duraksıyor ve o günler-
de DGM'lerin karşısına çıkan Türk hukukçular ını vatan hainliğiy-,
le suçlamaya yeltenen kendini bilmezlere şu unutamayacakları ya-
ıutı veriyordu:

"Saym Meslekda şlarım. Son üç cümle tutanağa iyi geçsin diye
kelime kelime okumama müsaadenizi rica ediyorum. İNSANLIK
TARIHINDE EN GÜÇ ŞEY, KIMIN VATAN HA İNİ OLDUĞUNU
KESTİRMEKTİR. BU SÖZÜ, BAŞKALARINA VATAN HAİNİ DE-
MEK ALIŞKANLIĞI İÇİNDE OLANLARA İTHAF EDIYORUM.

Türkiye'mizi kanuni haks ızlık ülkesi olmaktan korumak iste-
yen TBB, vatanseverler kesiminde yer alm ıştır. Bugünkü genel ku-
rul toplantısının özet anlamı budur."

Bu tarihsel Genel Kurul'da, Faruk Erem'in dü şünceleri doğrul-
tusunda yayımlanan bildirinin son sat ırlannı olduğu gibi yinele-
mek zorundayım: "Genel Kurulumuz, adaletimizi bu büyük sak ın-
cadan koruyabilmek için, yasalara uygun eylem kararları almıştır.
Bunlar şöyledir:

Avukatlik mesleğine mensup her partiden ve ba ğımsız millet-
vekili ve senatörleri bu tekliflerin yasala şmaması için olumsuz oy
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kullanmaya, buna karşın yasalaştığı takdirde genel yargı yerlerin-

de görevli bağımsız yargıçları da mahkeme sayılamayacak olan bu

kuruluşlarda görev yapmamaya ça ğırır.

Bu tekliflerin yasala şmasını önlemek için Ba şkentte yapılacak

yürüyüşe Türk avukatlarını ve tüm yargı organlarını davet eder.

Türkiye Barolar Birliği, DGM tekliflerinin niteliğini simgele-

mek amacı ile Türk avukatlarının belli bir, günde bütün mahkeme-

lerde duru şmaya girmeyeceklerini, DGM'lerde kar şı tüm demokra-

tik baskı grupları ve örgütlerinin giriştikleri eylemleri destekledi-

ğini kamuoyuna duyurur."

o günlerin siyasal iktidarı DGM'leri yeniden canland ırmak is-

temektedir. Devletin başında Milliyetçi Cephe iktidarı vardır. De-
mirel ve Erbakan, 163. maddenin kapsam dışı tutulmasını iste-

mektedir. Feyzioğlu buna karşı çıkmaktadır. Aralarında bir uyuş-

ma sağlayamadıkları için süresi içinde yasa çıkarılamamış , bu su-
retle DGM'ler yaşam alamna geçirilememi ş , davalar Ağır Ceza

Mahkemeleri'ne gönderilmi ştir. Ne var ki 1982 Anayasas ı ile bu

çağdışı mahkemeler yeniden gelmi ştir gündeme. Ve güvenilir - gü-
venilmez mahkeme ayr ımma yol açılmıştır. Faruk Erem ve Türk
Avukatları başlangıcından beri bu mahkemelere kar şı çıkmışlar,
Türk adaletinin birliğini bozacaklannı savunmuşlardır.

Erem, 1913 İstanbul doğumludur. Ankara Hukuk Fakültesi'ni
bitirdikten sonra, bir süre Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlü-
ğü'nde çalışmıştır. Bu görevi s ırasında modern bir "Tenfiz Tüzüğü"

hazırlamıştır. 1947'de Ankara Barosu'nda staj yapm ış , avukat ol-
muştur. Ölünceye değin de avukatlık mesleğiyle ilişkisini kesme-

miş , mesleğini severek yürütmü ştür. Daha sonra üniversite sınavı-

na girmi ş ve kazanmıştır. Doçent ve profesör olmu ştur. Ankara
Hukuk Fakültesi Dekanlığı'na kadar yükselmi ştir. 1 970'lerde

1•
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Cumhurbaşkanlığı Başhukuk danışmanı 'dır. TBB Ba şkanlıına se-
çilince bu görevden aynim ıştır. Danışmanlığın bağımsızlığa gölge
düşüreceği kanısındadır. Yaşamı boyunca Özgür dü şünceyi, bağım-
sız yargıyı ve bağımsız baroları savunmuştur.b

1972'de faşist bir yönetimin üniversite özerkliğine son vermesi
üzerine vakit geçirmeden fakülteden istifa etmi ştir. istifa dilekçe-
sinde "politik nedenlerle özgürlüğün gaspedildiğini" bu nedenle
"özerklik için dışarıdan savaşım vereceğini" söylemi ştir. Ve tüm
gücünü Birlik çalışmalarına yöneltmi ştir.

12 Mart muhtırasından sonra Nihat Erim Hükümeti'nce
Erem"e Adalet Bakanlığı önerilmiştir. Yıl 1971'dir. "TBB Ba şkanlı-
ğını bir başka görevle değişmesinin söz konusu olamayacağını, üst-
lendiği görevi tamamlamadan hiçbir talebi kabul etmeyece ğini" be-
lirterek öneriyi geri çevirmi ştir. İlkelerinden ödün vermeyen bir
hukukçu, tüm içtenliğiyle Atatürkçü düşünceyi benimseyen bir dü-
şünürdür. Barolar Birli ğindeki hizmetleri sayniakla bitirilemez.
On yıllık başkanlığı süresince Genel Kurullara sundu ğu başkanlık
raporlarının tümü bilimsel, Öğretici ve düşündürücü niteliktedir.

Faruk Erem, her şeyden önce bir ceza hukuku uzman ıdır. Ce-
za hukukuna insanc ıl açıdan yakla şan ve ona insanl ık değerleri
kazandıran bir hukukçudur. Ceza ve Usul Hukuku, Adalet Psiko-
lojisi, Hümanist Hukuk Doktrini ve Adalet Siyaseti hakk ında ya-
zılmış ellinin üstünde kitabın yazarıdır.

Yalnız hukuk alanında kalmakla yetinmemiş , şiir ve edebiyata
da önem vermiştir. Yüzlerce denemenin ve makalenin sahibidir.
Düşüncelerini açok ve yalın bir dille koymu ştur ortaya. Türk dev-
rimine karşı çıkanlarla savaşmış , "Atatürk"ü tahrip etme özgürlü-
ğü" diye bir özgürlüğün olamayacağını haykırmıştır. Atatürkçülü-
ğün "insanlık" demek olduğunu durmadan anlatmaya çal ışmıştır.
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"Atatürkte birle şmek" yolundaki umudunu hiçbir zaman yitirme-

miştir.

Çok çalışkan bir adamdı Faruk Erem. Gecesini gündüzüne ka-

tardı . Bir yandan öğretmenlik, bir yandan Barolar Birliği, bir yan-

dan avukatlık.., kitaplar, yaz ılar, söyleşiler ve konferanslar... Tüm

baroların çağrılarını kabul eder, söyle şilere, panellere, aç ık otu-

rumlara katılırdı .

Bütün bunların yamnda küçük küçük bro şürler çıkarıyor, bu

broşürleri barolar ve tan ıdığı kişilere gönderiyordu. Hemen hemen

hepsinin üstünde simge olarak çmar yaprağı vardı . Kitaplığımda

sakladığım en önemlileri şunlar: Baroların Bağımsızlığı 1970, Ada-

let Reformu 1971, İnsan Hakları Komisyonuna ve Divan ına Müra-

caat Hakkı 1972, Baro Organlarımn Feshi 1972, Ceza Adaleti

1973, Savunma Diyalektiği 1973, Olağan dışı yargılamalar 1976,

Avukatlıkta Meslek Sırrı 1976, Hukukun Üstünlüğü 1978, Savun-

ma Hakkı Niçin Kutsaldır 1979, Çapraz Sorgu 1979, Anayasa, Bi-

lim ve Sanat 1980. Bu bro şürlerin hepsi de ayr ı ayrı önemdedir.

Örneğin "Ceza Adaleti"nde şunları okursunuz: "Hukukun bütün

tarifleri eksiktir. Doğrusu şudur: Hukuk insanlıktır. Gerçek hu-

kukçunun çabas ı bu yoldadır. Onu ba ş arıya götürecek tek araç

'akıl çağı'na yakışır olanıdır. Geri kalana inanmamalıdır. Geri ka-

lan sahtedir."

"Olağan Dışı yargılamalar" da şu tümcelere rastlarsımz: "Ola-

ğan dışı mahkemelere gereksinme ola ğan mahkemelere güvenme-

mekten gelir. Asıl neden budur. Daha hızlı adalet ve benzeri dü-

şünceler 'bahane'dir. Kaldı ki bu mahkemelerde de beklenen h ız

hiçbir zaman gerçekleşememiştir. Çünkü 'harp divanı ' mahkeme

değildir."
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1972 yılında adını koymadığı bir broşür göndermişti. Baş say-
fada "Faruk Erem... Saygı ile sunar" tümcesi vardı . İkinci sayfada
şunlar yaz ılıydı: "Sayın Meslekdaşlarım. Her davanın başka bir
özelliği var. Hayat, kurallarla bağdaşam ıyor. Yerli, yabanc ı mes-
lekdaşlarımın anıları ile kendi anılarımı bir arada derledim, sunu-
yorum. Bunları yayınlamaya devam edece ğim. Bir iddiam yok. Her
birimiz anılarımızı anlatsak, bunlardan baz ı sonuçlar, sonuçlardan
da baz ı düşünceler çıkabilir. Sevgilerimle."

Yedi olayı anlatmıştı bu bro şürde. Daha sonra "Bir Ceza Avu -
katının Anıları" çıktı . Olaylar çoğalmış , kitap büyamü ştü. Bu an-
lar tiyatroya ve sinemaya da uyarland ı . Yapıtın şiirsel bir anlatımı
vardı . "Suçluyu kaz ıyın, altından insan çıkar" diyordu bir yerinde.
Sunu şta şunları yazmıştı : "Bir tuhaftır ceza avukatlığı . Ayıplama-
yacaksımz, kızmayacaks ınız, ağlamayacaks ınız da. Bunlar olur
mu? Olur. Ama hep içinizde olmalı . Bakışlarınızda kaçak bulun-
masın. Karşınızdaki suçlunun gözlerini içine bak ın, dostça. Orada
derdini dökmek isteyen "insan" ı göreceksiniz. Bundan sonras ı ko-
laydır. "insan, insanın zehrini al ır" derler, halk dilinde. Ceza avu-
katlığının yarısı budur."

İnsan ve insanlık aşığı olan Faruk Erem, ya şamı boyunca ölüm
cezalarının karşı sında yer almıştır. 1 960'larda yazdığı kitaplarda
konuya şöyle yaklaşmıştır: "Vaktiyle bazı hırsızlık suçlarına ölüm
cezası veriliyordu, kaldırıldı . Bu yüzden hırsızlıklar ne artmış , ne
eksilmiştir. Ölüm cezası önleyici bir fayda sağlayamadı . Yüzyıllar-
dan beri her ülkede uygulandığı halde büük cinayetlerin adedini
azaltmamıştır. 0 halde başka bir sistem aramak zorundayız.

İntihar, insanın ölümden korkmadığını gösterir. intihar eden
kimse, kendini ölüm cezas ına mahkum etmi ş demektir. Ama ya-
şam boyu, hapis cezasına kendini mahkum eden yoktur. Her ülke-
deki intiharların adedi, infaz edilmiş ölüm cezalarının adedinden
fazladır."
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"Ceza hukukunun insanile ştirilmefi" gereğini ileri süren

Erem, şöyle sürdürmektedir dü şüncesini: "Kanunlar, insanlara ak-

lın ve vicdanın egemenliğini sağlamalıd ırlar. Olüm cezas ı veren

kanunlarda bu nitelik yoktur... Victor Hugo, ölüm cezas ı hakkında

şöyle düşünüyor: Ölüm cezas ı nedir? Ölüm cezası barbarlığın gö-

rüntüsüdür. Ölüm cezası nerede yaygınsa, orada barbarlık var de-

mektir. Nerede ölüm cezas ı azalmışsa, orada uygarlık egemendir."

Ölüm cezas ının kaldırılmasının herhangi bir parlamentoda "az ın-

lık ve çoğunluk" sorunu olmadığını söyleyen Erem, konuya çağcıl
ve insancıl biçimde yakla şmaktadır.

Faruk Erem, sevecen, hoşgörür, kimi zaman yan ılsa bile bunu

kabul edip yanlıştan dönmesini bilen uygar bir ki şidir. Bunun bir

örneğini vermem için tarihten bir yaprak açmam gerek önünüze
Tarih 5-6 Ocak 1973tür. Hatay'da VI. Genel Kurul toplant ısında-

yız. Yönetim Kurulu raporunda "bizi k ıyasıya eleştirebilirsiniz"

tümcesi yaz ılı . Bundan esinlenerek kıyasıya değil, çok içten bir

eleştiri getiriyorum konuşmamda.

1970 faşizmiyle savaş veriyoruz. Kimi arkadaşlarımız gereksiz

yere tutuklanmış Tel örgüler arkas ından güçlükle konuşulabiyi-
yor kendileriyle. Olaylar hızla gelişiyor. TBB ile telefonlarla ileti-

şim kurmak zorundayız. Sevgili Başkammı arıyorum, bulamıyo-
rum. Samsun'da bir davaya gitti diyorlar. Ertesi gün Manisa'da ol-
duğunu söylüyorlar. Genel Kurul'da "Bursa'da, Ayd ın'da, Mani-
sa'da davalarda koşarlarken, baz ı önemli şeyleri ihmal etmek du-

rumunda kalıyorlar" diye serzenişte bulunuyorum haklı olarak.

Faruk Erem, ele ştirilere yanıt verirken bu konuya da de ğini-
yor. "Benim ölçülerime göre bu bana hakarettir" diyor ve şöyle sür-

dürüyor konuşmasını: "Bunun bazı cünılelerle karşılanması müm-
kün. Ama benim elimde bir tek imkan var. Sadece kıymetli bir dos-
tumu kaybetmekten üzgünüm. Bir imkamm daha var. Y ıllanmış
bir hukukçu olarak sevgimi geri al ıyorum. Bu da çok önemli de ğil".
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Başımdan aşağı kaynar sular dökülüyor. Genel Kurul sessizlik
içinde. 0 anda hiçbir şey söyleyecek durumda değilim. Ve susuyo-
rum. Sıra dilekler maddesine gelince söz istiyorum. "Bizi k ıyasıya
eleştirebiirsiniz" diyen Yönetim Kurulu raporunu ammsat ıyorum.
Doğanın ilk yasas ı olan hoşgörüyt getiriyorum gündeme. Birbiri-
mize karşı hoşgörülü olamazsak, yargıçlardan nasıl hoşgörü bekle-
yebiliriz diye soruyorum hakl ı olarak.

Erem, kapanış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkıyor. Ve
aynen şunları söylüyor: "Konuşmalarımdan baz ıları üzerinde te-
hevvüre kapıldığımı arzedebilecek durumdayım. Bununla beraber
bu kusurum her halde bağışlanacaktır. Özellikle İskender arkada-
şımdan sevgimi geri aldığımı söylemi ştim. Sevgimi iadeten kabul
buyurmalarım takdirlerine arzederim." (Hatay Tutanağı . S. 204.
Şiddetli alkışlar ve Bravo sesleri).

o an duyduğum sevinci yaşamım boyu unutm adım ve unuta-
mam da. Dünyalar da benim olmuştu sanki. Sevgili başkammın
sevgisine kavu şuyordum yeniden. Böylesine bir davranış , Faruk
Erem davranışı olurdu olsa olsa. Insan ve insanl ık sevgisiyle dop-
dolu bir düşünürden, hümanist bir hukukçudan ancak böyle bir
jest beklenirdi. Erem, doğasının gereğini yerine getirmi şti. Başka
türlü yapamazdı . Bir anlık bir üzüntünün yarattığı yanılgıdan he-
men dönmesini bilmişti.

1977'de 3. kez ba şkan seçilmi şti. Yasaya göre dört yıl görev
yapması gerekiyordu. Ancak iki yıl sonra delege seçimi yenilene-
cekti. 1979'da Ankara Barosu, adaylığını koymasına karşın delege
seçmedi Faruk Erem'i. Hemen istifa etti. İsteseydi iki yıl daha gö-
revde kalabilirdi. Ama "Baro'nun delege delege seçmedi ği bir ki şi
başkanlık yapamaz" dedi ve istifasını geri almad ı . Boşluk yaratıp
çukur doldurmak isteyenlere, bu suretle büyük bir ders veriyordu.
Kaldı ki iki yıl daha görev yapmayı, sonra da köşesine çekilmeyi
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düşünüyordu. Kararı buydu. Ne yaz ık ki Ankara Barosu'nun Bi-

zans oyunlarını çok iyi bilen militanlar ı bu onuru çok gördüler sev-

gili öğretmenlerine. Onu, iki yıl sonra onurlandırarak uğurlaya-

caklarına, acımasızca cezalandırdılar. Bu, değer bilmezlikten baş-

ka bir şey değildi. Ama Erem, bir yaz ısında böylesine bir gerçeği

anımsatmamış mıydı bize. "Sokrates'e ölüm cezas ı veren 501 kiş i-
den hiç birinin ad ı bilinmiyor. Ama san ık Sokrates kendini hala sa-
vıınmaktadır" dememiş miydi? Faruk Erem'i delege seçtirmeyenle-
rin kimler olduğu bugün unutulmuştur. Ne var ki Erem, dimdik
ayaktadır. Adı ve eylemi gerek dü şünce dünyas ına gerekse hukuk-
çular arasında hiç bir zaman unutulmayacakt ır.
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PROFLAR KURULUNUN
TOPLANTISI VARDI (*)

Av. Sadık ERDOĞAN (**)

o gün Profesörler Kurulunun çok hareketli bir toplantı sı var-
dı . Öğrenci Derneğinin dertlerini dinleyecekler, mühim kararlara
varacaklardı .

Toplantıyı başkan vekili, eski dekan Kudret Ayiter çok latif, ay-
ni zamanda zarif bir konuşmayla, kimsenin beklemediği bir anda,
2 ye 2 kala açtı . İlk sözü Öğrenci Derneği sözcüsü, II. Başkan Sa-
vaş Köker aldı . Söze:

- Saygı değer profesörlerimiz ve çok sayın Turgut Kalpsüz ho-
camız diye başlayan Köker, (Bu sene Ticaret okuyor da) pek önem-
li fikirlerini bir-bir anlattı . Bir kere dersler kantinde yap ılmalıych.
Zira kantine devam edenler, derse devam edenlerden fazlaydı . Son-
ra Kütüphanenin, kütüphane olarak kullan ılması pek acaipti. Kü-
tüphane çok güzel bir müzik hol ve dansing olabilirdi. Küçük 4. s ı -
nıf kütüphane olmaya son derece müsaitti. İkinci sözü genç ozan
Cenk Koray aldı. 0 koca koca kitaplar şiir şeklinde yaz ılsa, öğren-

(*) 1967 yılında Hukuk Fakültesi Öğrenci Derneğinin çıkardığı Yargı adlı
dergiden

(**) Ankara Barosu Ba şkam
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ciyi daha fazla etkileyebilir fikrindeydi. Ayni zamanda her kalori-

ferin gizli bir kö şesine birer mikrofon konulmalı, konuşulanlar din-

lenmeliydi. Mesela kendisi dinlemeye haz ırdı . (Herkes gizli emel-

lerini açıkça söylemiyordu. Olur a gizli propoganda yapabilirlerdi).

Sıra proföserlerimize gelmi şti.

Bülent Nuri Hocamız sımfların (Bilhassa 1-A ve 1-B s ımfları-

mn) Akustiğinin bozuk olmasından şikayetçiydi.

Kudret Ayiter Hocam ız, konferans salonunun temizlenip-me-
mizlenmesini ve müze olarak kullan ılmas ını teklif etti. (Eski mü-

naz aralar, aç ık oturumlar, şiir günlerinin hatıraları konacaktır
müzeye).

İlhan Arsel son arabas ının eskidiğini ve yeni bir araba alacağı-

nı söyledi. Bunun toplantıyla ilgisini soran ba şkana'da:

- Nemelazım, yeni kitap ç ıkardığınıı sanmayın da... diye ce-
vap verdi. Biraz da askerlik hat ırasını anlatarak, "gel tezkere gel"
diye de bağırdı .

Faruk Erem Ceza kitabına yeni ilaveler yapacağım ve çalışma-

ları için laz ım olan kağıt ihtiyacını belirtti.

Hüseyin Cahit hocamız gayet dü şünceliydi. Kafası İngiltere'de

olduğundan İngiltere'ye ait görüşlere de toplantıda lüzum hissedil-
mediğinden bir şey söylemedi.

Sırasıyla Erol Cansel, Gürgan Çelebican, Tahsin Bekir Balta,
Jale Akipek, Ömer İlhan Akipek, Nuşin Ayiter, Mukbil Özyörük,
Mahmut Koloğlu ve yeni Dekanımız Yaşar Karayalç ın hocalarımız
görüşlerini bildirdiler.
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Son sözü Coşkun Üçok aldı ve bütün konuşulanların tarihi kıy-
metini belirttikten sonra biraz da Feraiz anlatt ı .

Sonuç pek parlakt ı . Istenenler 2 kabul ve bir sürü çekimser oy-
la kabul edilmi şti. 2 kabul reyini bu sefere mahsus oylamaya kat ıl-
malarına müsaade edilen cemiyet temsilcisi Sava ş Köker vermi şti.
Toplantı 10 adım Cenk'in, 10 adım savaşın birbirlerini sırtta taşı-
maları ile sona erdi.

Not: İstekler yavaş yavaş gerçekleşmektedir. Bu meyanda çok
yakınımıza açılan sinemayı gösterebiliriz. Zira anfilerden sinema-
ya birer hoparlör bağlanması düşünülmektedir. Bu sayede arka-
daşların dersleri daha rahat takıp etmeleri sağlanmış olacaktır.
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SEVG İLİ HOCAM
AV, DR. FARUK EREM'DEN B İ R ANI

Dr. Jur. Hüseyin PEKİN (*)

Büyük Alman dü şünür ve hukukçusu Leibniz (1646-1716),
"adalet bilge kişinin insanları sevmesinden başka bir şey
değildir" demiştir. Ve de böylece sözcü ğün tam anlamındaki bilge
kişi olan sevgili hocam ız Av. Dr. Faruk Erem'i tanımlamış , yıllar
öncesinde.

Aramızdan ayrılışmın bu birinci yılinda, yetiştirdiği binlerce
hukuk adam ımızla birlikte ben de sevgili hocam ızı, "cezanın
erek'inin suçluyu yok etmek değil, bir gün yine topluma ka-
zandırmak olduğuna inanmış, bu inancını dersierinde an-
lattıkları , kitapları , tebliğleri, makaleleri ile sürekli yinele-
miş ve avukat olarak yargı önünde yaptığı savunmaları ile
kanıtlamış 0 ümanist, büyük Türk hukukçusu hocam ızı"
düşlüyorum.

Belleğimi zorluyorum, O'nun için küçük, benim için çok büyük
olan bir anı bulabilmek için, Geli şigüzel bir tanesini seçiyorum:

(*) İ sviçre'de Hukukcu/Araştırmacı .
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1968-69 ders yılında Ankara Üniversitesi üçüncü s ınıf Öğrencisi-

yim. "Ceza Hukuku"ndan sınava giriyoruz. Hocam ız, beraberin-

de Av. Dr. Uğur Alacakaptan, Av. Dr. Eraip Özgen ve Av. Dr.

Selahattin Koymen olduğu halde geliyor. Ve hemen şu sınav so-

rusunu okuyor:

a) Ceza Yasası açısından "zina fiili" ni anlatınız.

b) İmam nikhıyla evli olup da birlikte ya şayan çiftlerin bu

yasa kar şı sındaki durumlarını açıklayınız.

c) Kadının zinası ile erkeğin zinasının hukuksal sonuçlarının
Ceza Yasası'nda erkeğin lehine düzenlenmiş olmasını, Anayasa-
mızın "kadın-erkek eşitliği" ilkesi açısından tartışımz.

Not : Vereceğiniz yamtların şu ya da bu yönde olu şunun ala-
cağınız not'a etkisi olmayacaktır. Dü şündüklerinizi tam bir Özgür-
lük içinde yazabilirsiniz, yeter ki, hukuk mantığına uygun, tutarl ı
olsunlar.

Sevgili hocam! İşte Siz bizleri böyle yetiştirdiniz. Kafaları öz-
gür, vicdanları adalete endeksli hukukçular olarak... Dünyadaki
İlk Hukuk Fakültesi olan Bologne Hukuk Fakültesi'nin Ö ğ-
rencileri gibi çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk Cum-
huriyeti'nin başkenti Ankara'da kurulu ilk Hukuk Fakülte-
si'nin öğrencileri olarak...

Ama bilgeliğinizin verdiği yüksek hoşgörüye sığınarak itiraf
etmeliyim ki, Bologne Hukuk Fakültesi'nin öğrencileri ta 1948
yılında çağdışı kalmış eski Ceza Yasalarını bir tarafa atıp, ülkele-
rini ümanist, yepyeni bir Ceza Yasası'na kavuşturdukları halde,
bizlerin bunu yapamam ış olmamızı bilmem bağışlayabilecek misi-
niz? Aradan geçen yar ım yüzyılı aşkın uzun bir süreçte, çağdışı
kalmış eski İtalyan Ceza Yasas ı 'ndan esinlenerek olu şturduğumuz
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Ceza Yasamız'da yapabildiğimiz -belki de tek ileriye dönük yeni-
lik- bir eski öğrencinizin, bir değerli yargıcımızın Anayasa Mah-
kemesi'nde açtığı dava ile, "zina fiuli"nde, Anayasa'daki "kadın-
erkek eşitliği" ilkesine aç ıkça aykırı olan hükmün iptal ettirilme-
si olmuştur. Elbette ki yeter sayılamaz.

Temennimiz, TBMM'de s ırada bekleyen yeni Ceza Yasası ta-
sarısımn biran önce, çağdaş değerlerle bezenmiş olarak yasalaş-
masıdır. İşte o zaman sevgili hocam, siz de, ebedi dinlencenizde da-
ha rahat yatacak, tazelenmiş bir güvenle bizleri aydınlatmamzı
sürdüreceksiniz.

Çok değerli amnız önünde saygıyla eğilirim.

O--^
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"YEN İ B İ R HUKUK ANLAYI Ş I!.."

Av. Çetin TURAN (*)

"Oran ı ne olursa olsun yabanc ı unsur ile
derhal bozulan yegane kavram adalettir."

Prof Dr. Faruk Erem

"Suçun Derebeyleri"ni (Jean Ziegier) okurken elime Faruk
Erem hocamızın 1984 yılında yazdığı bir makale geçti. "Avrupa
üzerinde bir hayalet: Örgütlü suç. İki yüzyıldan beri kıtam ızda, öz-
gürcü kabul edilmiş kurallarla yönetilen demokratik toplumlar ya-
şıyor. Bugün bu toplumlar örgütlü suçun babalar ı tarafindan yok
edilme tehlikesi ile karşı karşıya." diyor Ziegier.

Demek ki sorun bize özgü değil...

Erem hocanm makalesindeki bir al ıntı tam da bu noktada çok
çarpıcı geliyor: "Eğer orta çağ derebeylerini yarg ılayabilse idi, orta
çağ olmazdı . Eğer bizim çağım ız da kendi derebeylerini yargılaya-
bilse bizim çağımız olmaktan ç ıkardı ." (De Sait-Auban, La Justice
sous 111, nakleden F. Erem, Cumhuriyet, 02.01.1984)

(*) İzmir Barosu Avukatlarından.
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Bu özdeyişte sanki son yıllarımızın değişmeyen konusu; çete,
mafya, siyaset ilişkisinin, bir türlü çözülemeyen yap ısı hakkında
ipuçları gizlenmiş gibi.

Derebeylerini yarg ılayabildiğinizde yaşadığınız çağı da
değiştirmiş olursunuz...

"Egemen"in yargılanması, egemenliğin sonu oluyor; bu yeni bir
çağm başlaması demek...

Yani sorun, çağın değiştirilmesi uğraşrndan farklı değil.

Bir ülkede egemenliğin yargılanmas:L bu nedenle zorlu bir
süreç anlamına geliyor. Çağı değiştirmeden yargılayabilmişseniz,
bu onlann aslmda "egemen" olmadıklan anlamına geliyor. Konu-
muz bu tür yargılamalar değil. Onlar yapılıyor. Küçük işlerde
küçük adaletlerle oyalanmak isteyenler için yeteri kadar örnekler
de üretilebilir.

Açılamayan davaları, yakalanamayan san ıkları; yani bir türlü
yargılayamadıklarımızı, toplumun gözlerinin içine baka baka,
sırıtarak, gözdağı vererek, adliye koridorlarında dolaşan, zaman
zaman içeri girip ç ıkan ve hep dört ayağı üzerine düşenleri
hatırlayahm.

Onlarca cinayeti gözünü kırpmadan işlemiş , yakalanmış ,
yargılanmış , idam hükümleri giymi ş olmamn sonucu nedir?...
Bütün bunları vicdanen aklamaya haz ır bir "egemen" siyasal
irade; çekinmeden, toplumun değer yargılarından ürkmeden, per-
vasızca haz ır bekliyorsa, kar şımzdakilerin çağdaş derebeyleri
olduğundan kuşkuya düşebilir misiniz?

Bu, herşeyin bozulma sürecine girmesidir.
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Bu uzun süreçte yargılama salt "hukuka özgü" bir eylem
olarak kendisini koruyam ıyor ve mutlaka "siyaset"e bula şıyor; ya-
bancı unsurla kirleniyor; bozuluyor.

Bu süreci tersine döndürmek, çağı değiştirmek gerekiyor.

Çağı egemenler değil, bizler değiştireceğiz.

Yargımn içinde bulunanların, savunma mesleği mensuplarımn
omuzlarmdakj yak bu nedenle son derece a ğır. Dünyaya, ülkemize,
insanlarımıza, toplunıumuza bakış açımız son derece önemli.
Sorun hukuk ya da ceza alanında olabilir. Hukuk mantığı egemen
değilse hiç birinde sağlıklı sonuçlara ula şmak mümkün değil. Yol
gösterenlerin çoğalması bazen "arabanın devrildiği" anlamına
gelmeye başlar; dikkatli olmak gerektiği açıktır.

Bu sımriar içinde son zamanlarda "yargılama düzeninde
kalite" arayışlarına giren "tüsiad" in bir çalışmasının birkaç nok-
tasına değinmek istiyoruz.

"Yargılama düzeninde kalite" adl ı çalışma, tesbitlerini kendi
üyeleri arasında yaptığı ankete dayandırıyor, "yeni bir hukuk an-
layışı" nı içeren, "hukukun üstünlüğü" ilkesine uyan, "bireyin hak-
ların ı" ön planda tutan, "siyasal müdahalenin önünü kesen" ve
mevcut sistemi "iyileştirici" çözümler içeren bir "hukuk reformu"
yapılması; "yargı bağıms ızlığın ın sağlanmas ı", "bürokratik engelle-
rin aşılmas ı ", "insan kalitesinin yükseltilmesi", "ihtisas mahkeme-
lerinin kurulmas ı", "adliye personelinin ücretlerinin iyileştirilme-
si", "hakem ve arbitrasyon sisteminin geli ştirilmesi".., gibi doğrulu-
ğundan kuşku duymam ıza yer bırakmayan öneriler var. Ama me-
sele bununla bitmiyor.
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Örneğin "hukuk reformu" gerekiyor, ama bu reformun içeriği
hangi ölçülere göre, hangi yöntemlerle, kimler tarafindan belir-
lenecektir? ... "Yeni bir hukuk anlay ışı ne demektir, bu "yeni

dünya düzeni"ne geçi şin "hukuki temeli" anlamına gelebilir mi?...

Öneri bir "hukuk" kurulu şundan kaynaklanmadığı için
hukukun binlerce yıllık kazanımlarının, gelişmelerinin bu "yeni"
ile olan bağlantısını bulup çıkarmakta zorlanmam ız doğal.

"Hukukun Üstünlüğü" kavramının ne kusuru görüldü ki bu
"yeni hukuk anlayışı" kavramı öne sürülmektedir?... Bu soruya, söz
konusu çalışmanın "idari yargılama" konusundaki önerileri üze-
rinde düşünerek açıklık getirmeye çalışacağız.

"Yargılama düzeninde kalite" adl ı çatışmada, yargılama düze-
nimizin hemen her alan ına ilişkin katıldığımız ya da katılmadığı-
mız sorunlara değinilmiş , çözümler önerilmi ş . Tümünü ele alma-
mız bu yaz ının sınırları içinde mümkün de ğil.

İdari yargılamaya ilişkin öneriler üzerinde duraca ğız.

Sözkonusu çalışmada idari yargılamada çıkan sorunların ne-
denleri incelenirken şu sonuçlara varılıyor:

Sorunların bir tarafında idarenin kendisi var; yöneticiler
"yanlış koşullandırılmış bir ruhsal durumda" ve bunun sonucu
olarak uylışmazlığı "ki şisel" meselesi saymaya eğilimli.... Bir kamu
personelinin idare aleyhine dava açmas ı, bir hak arama değil,
"disiplinsizlik" olarak düşünülüyor, davanın kazanılması halinde
idareci kendisini küçük düşmüş hissediyor, bu nedenle yürütmenin
durdurulmas ı kararları uygulanmıyor, idari yargı kararları infaz
edilmiyor, hatta önce infaz edilip aynı karar "intikam" alırcasına
yineleniyor, ya da ba şka mağduriyetler yarat ılıyor... İdare ayrıca
yargının idare işlevine müdahale ettiği kanaatinde... Bunlara
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yargı organının verdiği kararları izleyip infaz ını sağlayamaması ,
aksine davranan kamu personeli için öngörülen cezalar ın yetersi-
zliği eklenmektedir.

Yani rapora göre durum "dortorluk!..."

Pek iyi hasta kim?...

Raporda öne sürüldüğü gibi idari personel mi, yoksa "sistem"
mi?...

Bize göre meselenin belirleyici yanı sistemle ilgili... Rapor ise
böyle değerlendirmiyor.

Bu farklı bakış nedeniyle sözkonusu çalışmada gerçeğin asıl ve
büyük yüzüne değinilmemi ş .

İdare açısından bir "psikolojik" durum de ğil, temel bir "seçim"
sözkonusudur ve mesele bu noktada dü ğümlenmektedir. Bir
ülkede "Bakanlar Kurulu", Anayasa'n ın 138. maddesine rağmen,
yürütmenin durdurulması kararlarını ya da esasa ili şkin kesin-
leşmiş yargı kararlarının bir kısmını "uygulamama" yolunda
"prensip" kararları alabiliyorsa, bunun nedenini psikolojik bozuk-
larda değil, "politik" tercihlerde aramak gerekir. Dayat ılan "yeni
dünya düzenlen", küresel seçimler ve bunlar tarafindan belirlenen
"politika" hukuku bastırmakta, i şlevsiz kılmaktadır. "Zirve"deki
bu politik seçim kuşkusuz idari alt kademeleri de etkileyecek, bu
aşamadan sonra personelin niteliği ve kimi psikolojik unsurların
da katkısı ile idare, genel bir e ğilim olarak bu seçime göre
"konuşlanacak"tır.

İdareden kaynaklanan ve "idari" yargı dışında kalan, adli
yargı organlarına intikal eden "İnsan hakları ihlalleri", "i şkence"
vs. gibi sorunların ardında ayn ı neden yatmaktad ır... Bunlar da
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idarenin "psikolojik" bozulduğu olan ya da "eğitimsiz" memurlar ın-

dan kaynaklanan sapmalar değil, "zirve"deki seçime uygun, siste-

matik uygulamalardır.

Teşhiste hata edilince bunun tedaviye yansıması kaçınılmaz-

M.

Şunlar öneriliyor; uyuşmazlık öncesi izlenmesi gereken "usul

ve esaslar bir kanuna ba ğlanmalı , idari i şlemlerde "açıklık", "say-

damlık", "bilgi edinme hakkı" vs... sağlanmalı , "soruşturma dosya-

sını ilgilinin inceleme imkanı" tanınmalı ve "idareye karşı güven-

celi uzlaşma kurulları" oluşturularak uyu şmazlıkların önceden çö-
zümlenmesi, böylelikle idari yargımn iş yükünün azaltılması sağ-

lanmalı ...

Bütün bunlara itiraz etmek mümkün de ğil.

Ne var ki sonras ı idari yargı organmı ilgilendiriyor ve önerilen

şu; bundan sonra uyu şmazlık mahkemeye intikal ettiğinde,

mahkeme artık ince eleyip sık dokumamalı, "fahi ş !" bir durum yok-
sa, idarenin takdir yetkisi korunmal ı, dava reddedilmeli.. "Zira,

idare izlediği saydam, aç ık ve kendisine karşı güvenceli kurullar-

dan geçen usuller sonunda, bütün bu usullerin hak verdiği, doğru

bulduğu bir işlem yapmıştır, bu işlemin iptal edilmesi olas ılığı çok

azd ır. Asl ında idare izlediği usulle takdir yetkisini kendisi

k ıs ıtladığına göre, yargılaman ın da kendi takdir pay ını buna uy-

gun biçimde en aza indirmesi doğaldır." (s. 60).

62

	

U1-^-



Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (II)

FARUK EREM
ÖLÜM CEZASINA KAR Ş IYDI

Av. Sabri KURT (*

İzmir Barosu olarak, ölüm cezas ının kaldırılmasını hedefleyen
bir kampanyayı 1990 Kas ım ayında başlatmıştık. Ölüm cezas ının
kaldırılmas ı gerekçelerini içeren bir dilekçeyi imzaya açt ık. Örne-
ğini tüm Barolarımıza gönderdik. İmza verenlerin sayısı yüzbinle-
ri aştı . Bu kampanya çerçevesinde bir de konusu "Ölüm Cezas ı"
olan panel düzenledik. Panelimize konu şmacı olarak, Prof. Dr. Fa-
ruk Erem, Prof. Dr. Nevzat Toroslu, Prof. Dr. Erol Mavi ve zama-
nın Ankara Milletvekili Kamil Ate şoğulları katıldı . Banda alına-
rak çözümü yapılan konuşmalar, İzmir Barosunun Ocak 1991 sa-
yısında yayınlandı .

Faruk Erem hocamız paneldeki konu şmasında, ölüm cezasın-
dan yana olan görüşler ve bunlara yap ılan eleştiriler hakkında bil-
gi verdi. Ölüm cezasm ın kaldırılması gerektiğini savundu. Kendi-
sinin de ölüm cezasma karşı olduğunu açıkladı .

"Bir vahşi ormanda tehlikeli bir hayvanla, örneğin bir panter-
le karşılaşırsak, silahımız varsa onu tereddütsüz öldürürüz. Fakat
onu bir hayvanat bahçesinde demir parmakl ıklar arasında görür-
sek, öldürmeyi düşünemeyiz. Çünkü, panter art ık tehlikesizdir.

(*) Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
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Suçlu hakkında da aynı şeyi düşünmek mümkündür. Bu sebeple
ölüm cezas ı , zayıf bir devletin kuvvet gösterisiclir." dedi.

Ceza Usulü Kanununa göre, ölüm cezasına mahkum edilmi ş
olanın avukatı isterse müvekkili as ılırken hazır bulunabilir. Bu ko-
nudaki ilginç an ı sını anlattı :

"Avukatlığa yeni ba şlamıştım. Adamı kurtaramadım. Yıllar

geçti inancımı yitirmedim. Adam suçsuzdu. İnfaza gittim. Sehpa
hazırdı . İnfaz memurları beni yadırgadılar, "acemi avukat" olduğu-
mu anladılar, önem vermediler. Adam bir sigara istedi. Bende yok-
tu veremedim. Başkası verdi, yarı sına kadar içti attı . Sandalyeye
çıktı bana döndü "Elimi tut" dedi, tuttum. Adam so ğuyordu. Eğer
insanın nas ıl soğudunu bilmezseniz, ölüm cezas ını cesaretle savıı-
nursunuz. Öyle ya herkesin ı sısı kendine" diyerek konu şmasım
noktaladı .

Hocamız bizleri, Hukuk Fakültesinden sonra da e ğitmeye de-
vam etti. Baro Başkanlığına seçildiğimin haftasında postadan bir
paket geldi. "Sabri Kurt'a ba şarı dileklerimle" yaz ıp imzaladığı
"Adalet Psikolojisi" kitabıydı . Çeşitli konulardaki görüşlerini içe-
ren çınar yaprağı simgeli küçük bro şürler çıkarır, yüzlerce tanıdı-

ğa postalardı . Çağrılı olduğu her panele giderdi. Söyle şileri ve kon-
feransları, bir hukuk eğitim semineri niteliğindeydi. Ya şamı bo-
yunca, onurlu davram şlarıyla adalet örgütünün saygınlığım yarat-
ma ve yaşatma savaşımı verdi. Araştırıcı , yaratıcı ve üretici bir ki-
şilik sahibiydi. Onun kişiliğinde, hukukçu bilgeliğini, hukukçu cid-
diyetini, hukukçu güvenirlili ğini bulurdum. Hümanist bir hukuk-
çu üstadımızdı . İnsana değer verirdi. "Suçluyu kaz ıyınız, altından
insan çıkar" derdi.

Bizler onun ki şiliğini, kişiliğimizde yaşatıyor, kendisini saygıy-
la ve sevgiyle amyoruz. 11.11.1999
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HOCAMIZ AVUKAT FARUK EREM
MÜRAFAADA;

İsmail MALKOÇ (*)

Ölümünden önceki yıldı . Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesinde
mürafaal ı incelenecek dosyaların duruşmalarına savcı olarak çık-
mak üzere dairenin bulunduğu koridora girmiştim. Daire Ba şkanı-
mız Sami SELÇUK'un ( şimdiki Yargıtay Ba şkanımız) odasına gi-
decektim. Birden, koridorun kar şı tarafındaki kapının açıldığını ve
Hocamn, bir han ımın kolunda ve onun yardımıyla, zorlukla yürü-
yerek duruşma salonunun bulunduğu tarafa gelmeye çal ıştığını
gördüm. Rahatsızlığı ve yürümekte güçlük çektiği açıkça farkedil-
mekte olan hocan ın koluna girdim. Savc ı olduğumu, hatta duru ş-
manın savcı sı olduğumu bilmemekle birlikte ö ğrencilerinden biri
olduğumu herhalde anlamıştı . Zira gerek Yargıtayda gerekse bir-
çok yerde defalarca kar şılaşıp konuştuğumuz için bana kar şı bir
aşinalığı olduğunu sanıyorum. Kibarl ıkla ve nezaketle te şekkür et-
ti. E şinin ve benim yardımımla duru şma salonunun kap ı sına ka-
dar getirdik. Ayakta zorlukla durabiliyordu. E şi, önceki gün veya
günlerde bir ba şka yerdeki duru şmaya gidip gelirken oldukça şid-
detli şekilde üşüttüğünü söyledi.

(*) Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi
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Duruşma salonunun kapı sı kapalıydı ve hocamn oturacağı bir

yer veya sandalye yoktu. Eşinin, kolundan tutmak suretiyle verdi-
ği destekle ayakta durmaya çalışıyordu. Hocamn mevcut duru-
muyla duruşma saatine kadar beklemesi çok zahmetli olacaktı .
Onun için salona girip bir sandalye almay ı düşündüm.

Kapıyı açtığımda daire ba şkanımız Sami Selçuk'un içeride ça-

lışmakta olduğunu gördüm ve biraz da telaşla:

- Başkamm, Faruk hoca d ışarda ve çok hasta! ayakta duracak
hali yok. Bir sandalye verelim,

Dedim.

Daire Başkammız Sami Selçuk, hemen çal ışmakta olduğu kür-
süden indi ve dışarıya Faruk Hoca'mn yan ına geldi.

- Hocam, buyurun içeride oturun, dedi.

Hoca, içeriye giremeyeceğini ve orada bekleyece ğini söyledi. Is-
rarlarımızı kabul etmedi. Ancak biz içeriden bir sandalye ç ıkarıp,
kapımn önünde zorlukla ayakta durarak beklemeye çal ışan hoca-
ya oturması için verdik. Sandalyede oturdu ve yar ım saat kadar
sonra başlayacak olan duruşmalardaki s ı rasım beklemeye ba şladı .
Biz de mecburen duru şma salonuna girdik.

Hocamn sırası ilk başlarda değildi. İkinci veya üçüncü sıralar-
da bir yerde olacaktı . 0 sırada 80 yaşını çoktan geçmi ş olan hoca,
öncelik de istemedi. Ancak, Daire Ba şkanımız Sami Selçuk, hoca-
nın ilk sırada çağrılmasını isteyerek, TListedeki s ıraya, hocanın
açıkladığım durumu nedeniyle uymadı . Zaten, herkesin, hemen
tüm meslekta şlarımn tanıyıp, sevdiği, saydığı hocamn kendilerin-
den önce çağrılmış olmasına, hele o durumdaki hocamn öncelik al-
masına kimse itiraz etmezdi.
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Ç ağrılınca Hoca duruşma salonuna girdi. Savunma s ırası ge-
lince layihasmı verdi, savunmasını yaptı . Görevini gereği gibi ha-
zırlamış ve yerine getirmi şti.

Mahkemeye gösterilmesi gereken sayg ıyı , o halinde bile en mü-
kemmel şekliyle gösteriyor, yanl ış yorumlamr, kendisine farklı
davranılıyor diye düşünülür endişesiyle, sağliğı pahasına salonun
içine girip oturmuyordu. Bu düşüncelerle koridorun, az da olsa ha-
va akımı nedeniyle kendisini rahats ız etmesine aldırmıyordu. Hal-
buki Daire Başkammız kendisini, gerçekten ve samimiyetle içeri-
de oturmaya davet ediyordu. Kendisi de yakından tamyıp, bildiği,
çok başanlı öğrencilerinden biri olan Ba şkanın bu düşüncesini çok
iyi biliyordu. Ama 0, hissetti ği sıkıntı , acı ve belki de büyük rahat-
sızlığına rağmen doğru bildiğini yapmakta direniyordu.

Hoca, böylece en güzel uygulamalı derslerinden birini vermiş
oluyordu.
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B İ LGECE İ NSANLIK DERSLER İ
Sami SELÇUK (*)

Ellili yıllar. Profesör Erem, ders anlatıyor. Birden durdu ve
kimde T. Ceza Yasası bulunduğunu öğrenmek istedi. Olanlardan
her birine işlediği konuyla ilgili maddeyi okutarak sınıfin her kö-
şesinde seslerinin duyulup duyulmad ığını sordu. Yanıtlar olum-
suzdu.

En ön sırada oturuyordum. Elimdeki Yasayı görünce metni
okuınamı istedi. Sesimi herkes duymu ştu.

Bana doğru dönerek:

- Bundan böyle metinleri sen okuyacaks ın. Adın da Ahmet ola-
cak, dedi.

Geleceğin yargıçları için ilk "yans ızlık" dersi.

Üçüncü sınıftayız. Rahmetli Erem, ceza yargılama hukuku
dersini anlatıyor. Kadife gibi bir sesle ve gezinerek. Ç ıt yok. Ön s ı-
rada ve yanımda oturan kız arkadaşlardan biri elindeki kurşun ka-
lemini yere düşürdü. 0 sessizlik içinde karoların üzerine dü şen ka-
lem inanılmaz derecede tekdüze bir ses ç ıkararak ve yava ş yavaş
yuvarlandı durdu. Erem, kürsünün bir ucundan ötekine geziniyor-

(*) Yargıtay Başkam
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du, ama kalemin sesinden o ve sınıf tedirgin olmuştu. Kalemi yer-

den almak için eğilmek istedim. Arkada şım önlüyor. Tam o anda
Rahmetli Erem, bana bakt ı :

- Sen nasıl centilmensin? Kız arkadaşının bir kalemini bile al-

mıyorsun yerden, dedi.

İlk "kibarlık" dersi.

Yıl 1964. Cumhuriyet gazetesinde orman yang ınlarıyla ilgili

bir yazım çıkmıştı . Yazıda Profesörüm Erem'i ele ştirmiştim. "Türk
Ceza Hukuku, Özel Hükümler" adlı yapıtının orman yangrnlarıyla
ilgili bölümünde geçen kimi görü şlerini paylaşmadığımı belirtmiş-
tim. Yazımın yayımlanmas ından sonra adresime küçük küçük ya-
yınları gelmeye başladı . Hepsini keyifle okudum. Derken, ba ştan

aşağıya okuduğum ve uygulamada ba ş ucu kaynağım olan yap ıtın
ikinci baskısı çıktı . Bir de ne göreyim? Görüşlerini ele ştirdiğim ya-
zıma dip notta "karşı görüş" olarak yer vermez mi?

Bilgelere özgü engin "hoşgörü" dersi.

Yargıtaya atandım.

Nerede görse özendirici sözler ederdi. Ne zaman bir kayna ğa
gereksinme duymu şsam cömertçe bana verirdi. Doktora ve doçent-
lik sınavlarından, dergilerde ve basında çıkan yazılarımdan sonra
ya uğrayıp sözle ya da teigrafla kutlard ı . Özellikle Sokrates'in Sa-
vunması ile ilgili yazımı ona adamamdan dolayı çok mutlu olmu ş-
tu.

1992 yılı Nisan ayında bir gün Kırıkkale Barosundan bir çağrı
almıştım. Ancak toplantının yapılacağı gün Yargıtayda bir konuş-
mam vardı . Kabul edemeyeceğimi bildirmiştim. Biraz sonra yeni-
den arandım. Sayın Baro Ba şkanı, Profesör Erem'in de geleceğini,
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beni özellikle istediğini, başka bir güne, sözgelimi ertesi güne de
toplantının ertelenebileceğini söyleyince kabul ettim.

Ertesi günü Rahmetli Erem'i bürosundan ald ık. Karşıdan kar-
şıya geçerken bir tehlike atlatılmasına karşın gözleri işıl ışıldı ve
beni görmekten çok mutlu olduğunu söylemişti.

Kırıkkale'de ilkin ben konuştum. Yerime oturduğumda beni
kutladı ve:

- Elimi tut, dedi, seni dinlerken her yanım titriyor.

Yaşamım boyunca bu denli s ıcak bir söz duymadım.

Ustalara özgü bir "gönül alma" dersi.

En son yapıtı Ceza Yargılama Şerhini çıkardığında bana tele-
fon etti ve bürosundan çıkmakta güçlük çektiğini, kitabı aldırma-
mı istedi. Kendim gittim. Kitab ı aldım ve karıştırmaya başladım.
Önsözü okumamı istedi. Aralannda benim adımın da bulunduğu
üç yazardan özellikle yararlandığını yazıyordu. Oysa öbür yazarlar
gibi benim ayrı bir yapıtım yoktu ceza yargılamas ı hukukuyla ilgi-
li olarak. Kar şı çıkacak oldum.

- Senin ceza yargılaması diyalektiğiyle ilgili bir incelemen var
ya, işte o yetti benim için, dedi.

Gönlüyüce bilgelere özgü bir "özendirme" dersi.

Işıklar içinde yats ın.
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HOCAM
SAYIN PROF, DR, FARUK EREM

Av. Dr. Eraip ÖZGEN (*)

Yıl 1958. Fakülte son s ımfta öğrenciyim. Yoğun bir çalışma
içindeyim. Derece tutturmak ve asistan olmak istiyorum. ilgim ve
sevgim kamu hukuku derslerinde. Ama özellikle gönlümde Devlet-
ler Genel Hukuku yatıyor. Arkada şhğımız olan ve o tarihte Ceza
Kürsüsünde ( şimdi adı Anabilim Dal ı oldu) asistan olan Uğur Ada-
cakaptan'a ( şimdi Prof. Dr., Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekam) bir sohbetimiz sırasında bu amacımdan söz ediyorum.

Günlerden bir gün Uğur Alacakaptan beni arad ı . "Ben yakın-
da yurt dışına gidiyorum. Hoca yeni mezunlardan bir asistan al-
mak istiyor. Dü şünür müsün?" diye sordu. Bir iki gün düşünmek
için süre istedim. Bütün Kamu Hukuku dersleri gibi, Ceza Huku-
ku da çok sevdiğim bir ders. Ayrıca Faruk hocaya bütün ö ğrencile-
ri gibi ben de hayranlık duyuyorum. Gerek ders anlatışındaki gü-
zellik, gerek öğrencilerine bile saygı gösteren alçak gönüllü davra-
nışı ve gerek insancıl davramşları bu hayranlığın temel nedenleri.
Uğur Alacakaptan'a beni düşünmüş olmasından dolayı teşekkürle-
rimi ve olumlu cevab ımı ilettim. Bir kaç gün sonra Faruk hoca ile

(*) Türkiye Barolar Birliği Başkam

4	 73



Prof. Dr. FARUK EREM ARMA ĞANI (II)

beni tam ştırdı . Hocamız her zamanki alçak gönüllülü ğü ve 'seve-

cenliği ile benimle birlikte çalışmaktan mutlu olacağını söyledi.

Konuşma sırasmda Uğur Alacakaptan "Hocam, Eraip asl ında Dev-

letler Genel Hukuku'nu düşünüyordu. Ama bildiğiniz gibi ceza not-

ları da çok yüksek. Bizim teklifimizi kabul etti" deyince hocam ız

bir an duraladı ve "Aman Uğurcum, İlhan'a (o tarihde Devletler
Genel Hukuku Kürsü Ba şkam Prof. Dr. İlhan Lütem) ayıp etmeye-

lim, onun asistamnı ayartmış olmayalım deyince, İlhan hoca ile hiç

görüşmediğimi, bu istemimim sadece dü şünce safhasında kaldığı -

m anlattım. Sorun halloldu. Bu olay bana hocam ızın diğer meslek-

taşlarına karşı ne derece düşünceli olduğunu, onları kırmamak
için ne derece dikkat ettiğini gösterdi.

Mezun oldum, asistanlığa giriş lisan ve bilim sınavlarım verip
değerli hocamızın yamnda asistan olarak çalışmaya başladım. 15
yılı aşkın birlikte çalışmalarımızda hocam Faruk Erem'in hakika-
ten mükemmel bir insan oldu ğunu, bütün insanlara sevgi ve saygı
ile yanaştığım, olayları hoşgörü ile değerlendirdiğini, karşı fikre
(bu ister bir asistanm, ister bir ö ğrencinin düşüncesi olsun) saygı
ile yanaştığını gördüm. Bunlarla ilgili bir kaç an ımı nakletmek is-
terim.

Asistanlığımın ilk yılında hoca ile birlikte derslere giriyor, ö ğ-
renci sıralarına oturup dersleri takip ediyordum. Bir derste ön sı-
ralarda oturan bir ö ğrenci etrafmdakilerle yüksek sesle konu şma-
ya, bir kaç s ıra ötedeki arkada şlarına laf atmaya ba şladı . Bu öğ-
renci Fakülte'de "Marlon Kemal" diye tan ınan öğrenci idi. Soyadı-

nı hatırlayamadım. Bu öğrenci mezun olduktan sonra Savcı oldu,
daha sonra İstanbul'da öldürüldü). Hocam elindeki notlar ı yana in-
dirdi, gözlüklerini ç ırakıp Marlon Kemal'e kızgın bir ifade ile bak-
tı . Sınıftan "sus" sesleri yükseldi ve Marlon Kemal sustu, hocam da
derse devam etti. Ancak kı sa bir süre sonra tekrar ayn ı davranışa
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girdi öğrenci, olay ayn ı şekilde gelişti ve hocam yine derse devam
etti. Fakat bir süre sonra tekrar ayn ı olay oldu. Bu kez hocam elin-
deki notları sert bir şekilde kürsüye bıraktı ve Marlon Kemal'e hi-
taben "Ben bu mesleğe başladığımda hiç bir koşulda öğrencilerime
kızmayacağıma kendi kendime söz vermese idim, şimdi kızacak-
tim" dedi. Marlon Kemal sustu ve ders ba şka bir olay olmadan so-
na erdi. Ders çıkışı Marlon Kemal hocam ızın yamna geldi, özür di-
ledi ve elini öpmek istedi. Hoca onun yanağım okşayarak büyük bir
hoşgörü ile "Boş ver, delikanlılıkta olur böyle şeyler" dedi.

Hocamla farklı olduğumuz noktalardan biri yatış ve kalkış sa-
atlerimiz idi. Ben gece geç yatmayı, sabah da geç kaikmayı seve-
rim. Hocam ise çok erken yatar, sabah da çok erken kaikmay ı se-
verdi. Hocam ızı sabah 7'de yaz ıhanesinde bulabilirdiniz. Bu ne-
denle de Fakülte'de dersleri hep ilk saatler idi. Yukar ıda dediğim
gibi, asistanlığımın ilk yılında hocam ile birlikte dersiere giriyo-
rum. Sabah erken kalkabilmek için de çalar saati kuruyorum. Bir
gün, bilemiyorum saat mi çalmad ı yoksa çaldı da ben mi duyma-
dım, sabah uyanamadım. Geç kaldım. Fakülteye geldiğimde ders
çoktan başlamış , bitmek üzere idi. Hocam ı koridorda bekledim ve
dersten çıkınca yanına yaklaşıp geç kalıp derse giremediğim için
özür diledim. Yüzüme gülerek baktı ve "Ne var bunda" dedi "Ben
kaç kere geç kaldım, senden özür diledim mi ki, şimdi sen özür di-
liyorsun?" Hocam ın bu hoşgörüsü ve alçak gönüllülüğü karşısında
kendisine iyice bağlandım. Burada yine sabah geç uyanmamla ilgi-
li bir anımı daha (büyük bir utanç içinde) anlatmak istiyorum. Bu
anımı utanç duymama rağmen anlatmamın nedeni, hocam Faruk
Erem'in ho şgörüsünü ve büyüklüğünü bir kez daha vurgulamak is-
temem. Bir sabah, saat 9 s ıralarında annem beni "Eralp, seni çok
kibar bir bey telefonla arıyor" diyerek uyandırdı. Daha tam ayıl-
mamış bir şekilde telefona gittim. Telefon eden hocamdı . "Eralpcim
seni uyand ırdım galiba, kusura bakma" dedi ve ilave etti "Bugün
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acaba Fakülte'ye gidecek misin?". "Tabi gidece ğim Hocam" diye ce-

vapladım. "Ben bugün bazı işlerim var Fakülte'ye gidemeyece ğim,

ama Fakülte Dekanl ığına gitmesi gereken bir de evrak var. Ben ya-

zıhanedeyim. Gel benden al ve Fakülte'ye götürüver" dedi. (Not:
Ben Demirtepe'de oturuyordum, o tarihlerde Hocam ın yazıhanesi

de Kızılay'da idi. Yani 6-7 dakikalık bir mesafede.) "Tabi Hocam,
emredersiniz" dedim. Ne vakit gelebilirsin?" diye sordu. K ısa bir an

düşündüm. Duş yapacağım, traş olacağım, kahvaltı yapacağım.
"Saat 11 gibi gelirim Hocam" dedim. Bir sessizlik oldu. "Ne oldu
Hocam?" diye sordum. "Ben 15-20 dakika sonra yaz ıhaneden çıka-

cağım da, ne yapsak ki?" dedi. İşte o an (uyku sersemliğinin de et-

kisi ile) hayatımın en büyük terbiyesizliğini yaptım ve "Vallahi bil-

mem ki ne yapsak Hocam" sözleri ağzımdan kaçtı . Dediğim gibi

Faruk Hoca engin ho şgörüsü olan, hakikaten e şi bulunmayacak ol-

gunlukta bir insandı . Ve cevabı şu oldu: "Eralpcim ben araba ile si-
zin evin önünden geçeyim, evde a şağıya inecek birisi varsa kap ının
önüne insin ona vereyim." Kendimi toplamaya çal ıştım ve "Hocam
ben inerim" dedim. "Eralpcim sen henüz giyinmemi şsindir, başka-

sı inse de olur" diye yamtlad ı ve hakikaten gidecek evrakı getirip

kapıdan bıraktı . Bugün düşündükçe o kabalığı , o terbiyesizliği na-

sıl yaptım, aklım almıyor. Başta da dediğim gibi bu anımı utana-

rak anlattım. Ama Hocamın insanlığını, Hocamın engin hoşgörü-

sünü, Hocamın büyüklüğünü ve olgunluğunu ortaya iyice çıkaran

bir anı olduğu için anlatmazlık yapamadım.

Hocamla farkl ı olduğumuz bir diğer nokta da sigara konusu
idi. Hocam hiç sigara içmezdi. Ben ise yoğun bir sigara tiryakisi
idim. 0 tarihlerde Fakülte'de sınav sistemi bugünkü gibi değildi.

İki dersten yaz ılı eleme sınavına girilir, bundan geçenler di ğer

derslerden sözlü sınava girerlerdi. Sözlü s ınavlarda hocam ın ya-

nında oturur, genellikle soruları da ben sorardım. Hocam sözlü s ı-

navlara sabah 7'de ba şlardı . Hocama saygımdan, yanında sigara
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içmediğim için, arada bir izin alır, dışarı çıkar sigaramı içer ve ge-
ri dönerdim. Bir sabah s ınava başlamadan önce hademeye para
verdi ve bir paket sigara ile bir kibrit almas ım söyledi. Ne marka
sigara alınacağmı da benim söylememi istedi. Kendi içtiğim sigara
markasını söyledim. Sigara gelince bir sigara yakt ı ve paketi bana
uzatarak "Hadi sen de yak" dedi. Hocam bir iki defa sigara duma-
nını üfledikten sonra sigaras ını hemen söndürdü ve bana "Al bu
paketi, dışarı çıkıp içmene gerek yok, camn istediği zaman burada
iç sigaranı" dedi.

Yukarıda Sayın hocamın karşı fikirlere saygı ile yanaştığını be-
lirtmiştim. Bununla ilgili bir anı: 27 Mayıs devriminden bir süre
sonra hocamız bizleri topladı ve Milli Birlik Komitesi"nin kendisin-
den Ceza Yasas ı'nda değişiklik tasarı sı hazırlamasım istediğini, bu
çalışmayı hep birlikte yapacağımızı söyledi. Devaml ı toplantı yap-
maya ve Ceza Yasası'nı ilk maddesinden itibaren madde madde
tartışmaya başladık. Hangi madde idi hatırlamıyorum, bir madde-
yi tartışırken o sırada Doçent olmu ş olan Uğur Alacakaptan bir fi-
kir ileri sürdü. Ben daha değişik bir teklifte bulundum. Hocam ız
Uğur Alacakaptan'ın fikrini destekledi. Kısa bir süre önce asistan
olmuş olan Selahattin Keyman ( şimdi Doç. Dr.) ve Nevzat Toroslu
(şimdi Prof. Dr.) benim fikrimi desteklediler. Sonuçta hoca oya koy-
du. İki oya karşı üç oyla benim görü şüm çoğunluk kazandı . Hoca-
mız maddenin benim önerdiğim şekilde yaz ılacağım söyledi. Bu-
nun üzerine söz istedim ve benim henüz doktora a şamasında olan
bir asistan olduğumu, Selahattin Keyman ve Nevzat Toroslu'nun
ise asistanlığa kısa bir süre önce girdiklerini, Uğur Alacakaptan' ın
kuşkusuz bizlerden daha bilgili oldu ğunu, hele haz ırlanacak tasla-
ğın sorumluluğunun da, taslak haz ırlama görevi ona verildiği için,
hocamıza ait olacağım belirterek, benim önerdiğim şekli ile mad-
denin yazılmas ımn hatalı olabileceğini belirttim. Hocam ız "Hayır"
dedi "demokratik bir şekilde tartıştık ve oyladık, senin önerin ço-
ğunluğu sağladı , maddeyi o şekilde yazacağız".
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Hocamızm edebiyat ve şiire düşkünlüğünü çok ki şi bilir. Ancak

pek bilinmeyen, hocam ızın "Dal" adında, iki dosya kağıdı büyüklü-

ğüne yakın iki sahifeden ibaret bir edebiyat broşürünü bir kaç yıl
çıkarchğıdır. Bazı avukatlar da buna yaz ı yazarlardı, ama yazıların
çok büyük çoğunluğunu hocamız yazıyordu. Bu yazılarm çoğunu

da "Kavruk Emre" takına adı ile yaz ıyordu. Gençlik yıllarım, ben

de edebiyata çok dü şkündüm ve ( şiir demek ne derece doğru olur

bilemem) şiir denemeleri yap ıyordum. Hocamızın vaktinin müsait

olduğu ender zamanlarda kendisi ile şiir ve edebiyattan konu şur

duk. Bir gün Fakülte'ye geldiğimde hocamıza gelmiş bir telgraf

gördüm. Acele ve önemli olabilir düşüncesi ile telefon ettim. Telg-

rafı açıp telefonda okumamı istedi. Dediğini yaptım. Telgraf, hafi-

zam yanıltmıyorsa Bekir isminde bir müvekkilinden geliyordu.

Hakkında adam öldürme iddiası ile dava açılmış , tutuklanmış ,

mahkeme mahkumiyet kararı vermiş , Yargıtay'da hocamız savun-

muş ve sonuçta bozma ve tahliye kararı verilmiş . Müvekkili olduk-

ça uzun bir teigrafla hocamıza kendisinin ve ailesinin minnetleri-

ni sunuyordu. Duygulandım ve ben de şiirimsi bir şey yazdım. Ho-

cama bunu vermeyi dü şündüm ama sonra belki yağcılık yapıyo-

rum diye düşünür zanm ile vazgeçtim. Hocamım bu yazdığımdan

hiç bir zaman haberi olmadı . Şimdi düşünüyorum da, beni yakın-

dan tamyan hocamın zannettiğim şekilde bir zanna kap ılmayaca-

ğım ve çok da mutlu olacağını anlıyorum. Ama ne yaz ık ki artık
bunu hocama okumama, onun bilgisine sunmama olanak yok. Bir
am olarak buraya alıyorum:
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Avukatlığa Özgü

-Hocam Avukat Prof Dr. Faruk Erem'e-
Bir bahar sabah ı
mesela Mayıs
sabah ın ilk ışıklarında
uyandığın vakit
gökyüzü masmavi değil mi hocam

Baştan aşağı yemyeşil her yer
insan ın içine bir hoşluk dolar
unutulur yeryüzündeki ikilik
gökyüzü bir tatlı mavilik

İnanma hocam
hasboya değildir
ondaki mavilik
beni zindandan kurtardın diyen
masum un
hayır duas ıdır

Inanma hocam
hasboya değildir
ondaki mavilik
yuvamızı kurtardın diyen
Ahmedin, Mehmedin çoluk çocuğunun
minnet hissidir.

Bir bahar sabahı
mesela Mayıs
sabah ın ilk ışıklarında
uyandığın vakit
gökyüzü masmavi değil mi hocam
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Son bir anı ile yazımı bitirmek istiyorum. Bu olayı yaşadığımız

tarihte hocam kimseye anlatmamam ı istemişti. Çok yakınım bir

kaç kişi dışında bunu kimse bilmez. Şimdi hocam ız aramızda yok.

Ama hocam ızın kişiliğini daha iyi anlayabilmek, o sevecen, güler-

yüzlü, alçak gönüllü insan ın, inandığı bir mücadeleye girdiğinde

neler yapabildiğini anlayabilmek için bu an ıyı anlatmak zorunda
hissettim kendimi. 12 Mart döneminde bir gün Fakülte'ye gelince,
değerli dostum Prof. Dr. Uğur Alacakaptan'ın, değerli hocam Prof.
Dr. Bülent Nuri Esen'in ve Siyasal Bilgiler Fakültesinden bir kaç
öğretim üyesinin S ıkıyönetim Komutanl ığı emri ile gözaltına alın-

dıklarım öğrendim. Fakülte öğretim üyelerinin çoğunluğu tepkili

idiler. Sıkıyönetim Komutanlığı'na bir yaz ı yazılmasını ya da bir

bildiri yayınlanmasım istiyorlardı . Karşıt görüşte olanlar ise, önce-
likle bunun nedenlerinin ö ğrenilmesi gerektiğini savunuyorlardı .

Hocamın da buna çok üzüleceğini ve Komutanlığa yazı yazmak ya

da bildiri ç ıkarmak isteyen bizlere destek olacağmı umarak hemen
kendisini telefonla aradım. Durumu anlattım. Bana Fakülte'den

ayrılmamamı , herhangi bir eyleme karışmamamı ve kendisinin te-
lefonunu beklememi söyledi. Doğrusu hayal kırıklığına uğramış -

tim. Biraz sonra hocadan telefon geldi, ö ğleden sonra saat 2'de ya-

zıhanesine gelmemi istedi. Belirtilen saatte gittim. Birlikte yaz ıha-

neden çıktık, bir taksiye bindik. Hocam şoföre Cumhurba şkanlığı
köşküne götürmesini söyledi. 0 tarihte hocam Cumhurba şkanlığı
hukuk müşaviri idi. Takside bana postahane tarafindan damga-
lanmış bir telgraf sureti gösterdi. Telgraf Prof. Dr. Faruk Erem im-
zasını taşıyordu ve Ankara S ıkıyönetim Komutanlığı'na çekilmi ş-

di. İçeriğinde şunlar yaz ılı idi: "Demokrasiye inanmış değerli bilim

adamları emrinizle gözaltına alınmış iken, dışarıda olmaktan
utanç duyuyorum. Açık adresim aşağıdadır. Gereğini emirlerinize

sunarım." Hocam ondan sonra benim adıma çıkarılmış ve banka

hesaplarından para çekme yetkisi veren bir vekaletnameyi, banka
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hesap cüzdanlar ım bana verdi ve "Bak sana bir de liste veriyorum.
Gözaltına alınırsam, hangi tarihlerde nereye ne kadar para gönde-
rileceği yazılı . Bu işleri sen yap" dedi ve ilave etti "Cumhurba şkan-
lığmda ben konuşacağım, sakın söze karışıp bir şey söyleme, senin
de başma iş gelmesin. Sen sadece olaylara tan ık ol".

Cumhurbaşkanlığında Genel Sekreter Cihan Alpan Pa şamn
oturduğu binaya girdik. Yan ında misafiri varmış . Bir süre Genel
Sekreterlik özel kaleminde bekledik. Özel kalem müdürü sivil gi-
yimli idi. Sonradan onun albay oldu ğunu öğrendim. Bir ara Özel
Kalem Müdürü "Hocam, Cumhurba şkanı hazretleri bir öğretme-
nin mektubunu size havale etmişti, cevabını bekliyor" dedi. Hoca
hiç yüzüne bakmadan "Veririm Muzaffer bey, veririm" dedi. 0 her-
kese nazik hocam ın sert bir ifade ile ve muhatab ın yüzüne bakma-
dan verdiği cevap beni epey şaşırttı . Özel Kalem Müdürü konunun
peşini bırakmadı "Hocam, Cumhurba şkanı hazretleri acele ediyor-
lar da" dedi. Hoca bu sefer gayet asık bir suratla ve son derece sert
bir ifade ile yüzüne bakarak "Cumhurba şkanı hazretlerine söyle-
yin, benim görüşüme değer veriyorsa, daha önemli konularda be-
nim görüşüme başvursun" dedi. Biraz sonra Genel Sekreter Cihat
Alpan paş anın yanına girdik. Cihat paşa hocaya hep "Faruk" diye
hitap ediyordu. Sonradan hocam ın askerliği sırasmda paşanın ho-
camn bölük komutan ı olduğunu ve bu nedenle böyle hitap etti ğini
öğrendim. Kısa bir hoşgeldinizden sonra hoca hemen konuya girdi
ve baz ı öğretim üyelerinin S ıkıyönetim Komutanı emri ile gözaltı-
na alındıklarını , bunun çok yanlış olduğunu anlattıktan sonra "Pa-
şam bu arkada şları serbest b ıraktırma yetkiniz var m ı?" diye sor-
du. Cihat pa şa "Vallahi Faruk" diye söze ba şlayıp bir takım açıkla-
malara girişti. Faruk hoca kendisinin sözünü keserek "Paşam, siz-
den açıklama istemiyorum; yetkiniz var m ı, yok mu? Tek kelime ile
evet veya hayır diye cevap bekliyorum" dedi. Bunun üzerine Cihat
paş a "Hayır yetkim yok" dedi. Bunun üzerine hoca, "Öyle ise Cum-
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hurbaşkanı ile görüşmek istiyorum, lütfen kendisine istemimi bil-
dirin" dedi. Cihat pa şa yerinden kalktı, ileride bir kö şedeki telefon-

la bir şeyler konuştu ve yanımıza dönüp "Sayın Cumhurbaşkanı 15
dakika sonra sizi kabul edecekler" dedi. Oturup beklemeye ba şla-

dık. 0 sırada hocam tekrar konuşmaya başladı ve "Paşam, sizinle

birlikte burada çalışmaya başlarken neler konuşmuştuk, neleri

gerçekleştirmek için bu görevleri kabul etmi ştik, herhalde hatır-
larsımz. Bu günlere mi gelecektik? Paşaın iyi biliniz ki, ben dahil
szinle çah şan bütün arkada şlarım, sizinle birlikte çalıştığımız için
bugün utanç duyuyoruz" dedi. Cihat pa şa hoca konu şurken sadece
"Yapma Faruk, deme Faruk" diyordu. Hocam bir süre sonra Cum-
hurbaşkam ile görü şmek için gitti, ben özel kalemde onu bekledim.
Bir süre sonra döndü "Hadi Eralp gidiyoruz" dedi ve hiç kimseye
veda etmeden oradan ayrılchk. Yine taksiye bindik. Bana Cumhur-
başkanı'na durumu anlattığım, Cumhurba şkanının o akşam Sıkı-
yönetim komutanlan ile bir e şgüdüm toplantısı yapacağını söyle-
diğini ve konuyu halle çalışacağına söz verdiğini söyledi. Hakika-
ten ertesi günü gözaltına alınan bütün hocalarımız serbest bırakıl-
dılar.

Hocamı çok özlüyoruz. Onun insanl ığını, onun insancıllığını ,
onun güzel güleç yüzünü, sevgi dolu davramşlarını hep amyor, öz-
lüyoruz. Hocamın ölümü ile bir çınar devrildi. Ama onun Türk hu-
kukuna kaz andırdıkları hiç bir zaman unutulmayacaktır. Bizler
onun izini süreceğiz. Rahat uyu camm hocam.
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PROF. DR, FARUK EREM İÇ İN
Yekta Güngör ÖZDEN (*)

Öğrencilik yıllarımızın başlangıcında dersierindeki soğukkanlı
anlatımıyla ders dışındaki güleryuzünü ayr ı iki kişiymiş gibi algı-
ladığımız hocamızı , adliye koridorlarında geçen meslek birliktelik-
lerinıizde daha yakından tanımak olanağım bulduk. Felsefe ve şi-
ir sevgisini yansıtan denemelerini de kattığı küçük kitapçık dizisi,
yılbaşlannda, bayramlarda, özel günlerde "iyi dilekler" iyle masa-
mızda bize güç katardı . Unutmaz, ara vermez, hepimize ula şırdı .
Bu tutumu, telefonla arayıp sormak yerine, hatta onun da önüne
geçen sıcak bir yaklaşımdı .

Karşılıklı görev aldığım ceza davası oldu. Sıradan bir meslek-
taş yakınlığı ve yansızliğıyla konuşur, tartışırdık, Katılmadığım,
karşı çıktığım görüşleri olduğunda üzmemek için yinelemekten ka-
çımrdım. Çalışkanlığına kimse yetişemezdi. Ceza Hukuku alanın-
da yetkin bir addı . Yetiştirdiği öğrencilerle övünür, ülkenin her kö-
şesine üşenmeden gidip duruşmalara çıkarak adaletin gerçekleş-
mesini sağlar, avukatlığı yüceltirdi. Yaşamım yönlendirip düzenle-
yen özgün ilkeleri vard ı . Çevresine karşı artan sevgiyle davranışı
erdeminden kaynaklamyordu.

(*) Anayasa Mahkemesi Emekli Başkanı , Türk Hukuk Kurumu Başkanı

4	 83



Prof. Dr. FARUK EREM ARMA ĞANI (II)

Türkiye Barolar Birliği'nin kuruluşu sırasında Ankara Baro-

su'ndaki çalışmaların yönetimini arkada şlarım benden istemi şler-
di. Ankara Barosu Genel Sekreteri iken (1965-1966) şimdi yürür-

lükte bulunan 1136 sayılı Avukatlık Yasas ı'na Türkiye Baroları
adına son biçimi Başkanımız Saffet Nezihi Bölükba şı'yla birlikte

vermiştik. Barolar Birliği'nin kuruluşu için Rahmi Mağat'la Önder

Sav'ın yoğun çabaları oldıi. Doğuş Bas ımevi'nde toplandığımızda

Faruk Erem'in öngörülen Başkanlığı için Cumhurbaşkanlığı Hu-

kuk Danışmanlığı engelini, Önder Sav'la. birlikte Faruk Erem'den

"ayrılma" yazısı alıp basına dağıttık ve aştık.

Türkiye Barolar Birliği'nin Faruk Erem'in ba şkanlığındaki yö-

netimlerle temeli sağlık atıldı . Ben Cübbe Komisyonunda görev

yaptım. "Hukukun üstünlüğü" ilkesini Anayasa'ya TBB. geçirtti.
1982 Anayasa's ına karşı çıkışı unutulamaz.

İzmir Barosu'nun 1974 Nisan' ında düzenlediği "Hukuk Devle-
ti" konulu bilimsel etkinliğe yataklı trende yanyana kamaralarda
gittik. Restauran'da içki içmeye çağırdı . Tatlı söyleşimiz oldu. Da-

ha sonra birlikte, U şak, Mersin, Antalya Barolarının konukları ol-
duk. Anayasa Mahkemesi üyeli ğimi kendine özgü telgrafiyla kut-

ladı . Başkanlığıma sevindiğini söyledi. Bir kez de Kent Otel'de
dertle şmeye çağırmıştı . İnsan yanı güçlü idi. insanlığı (hümanizm)

nerdeyse insanları unuturcasına savunurdu. Amaç, yine insandır.
Kalın kitaplarında ceza kuramlarının temeli olan bu anlayıştaki

direnişleri kimi toplantılarda ele ştiriliyordu. Genel Kurul Ba şkan-

lığı'na yaptığım TBB. 7. Genel Kurulu (1973)'ndan sonra Sam-
sun'daki S. Genel Kurul'da (1975) genç bir avukat gibi nasıl çaba-

larda bulunduğunu, avukatlık mesleğinin onuru ve saygınlığı için

disipline nas ıl önem verdiğini hepimiz biliriz.

Şiirlerinden sonra oyuna dönü ştürülen "Bir Ceza Avukat ımn

Anılan" yayımlandığında büyük beğeni toplamıştı. Yargıtay, özel-
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likle 1. Ceza Dairesi ile değişik yer adliyelerinin Ağır Ceza ve asli-
ye Ceza Mahkemesi koridorlarında, duruşma salonlarında rastla-
dığı öğrencileriyle konuşmalarının ağırlığım "avukatlık, yargı"
oluşturdu. Siyasete yakınlık duymadı, karşı da çıkmazdı, yansız
kaldı . Öğrencileri tutuklamp yarg ılandığında nasıl üzüldüğunü,
nasıl girişimlerde bulunduğunu ilgililer bilirler.

Gülümseyip şakalaşarak konuşurken yumuşadığını sanırdı-
mz, görüşlerinde direnirdi. Fazla ciddi hatta sert bile buldu ğumuz
bir yüzle dinlerken çıkışacağını sanırdımz, size katılırdı . Katı de-
ğildi. Özelde kat ılıkları ayrı . Bakışlarındaki sıcaklık konuşmaları-
na yansırdı . Yüreği güzel, beyni güzel, üretken, devingen bir insan-
dı . Düşün ve bilim adam ı idi. Gerçek bir "adam"dı .

Öğrencileriyle bir arkada ş , bir dost idi. Türk Ceza Hukukunun
onu unutması olanaksız. Yıllar geçtikçe daha büyük özlemle, sevgi
ve saygıyla anılacak TBB tarihinde ise kurucu ilk ba şkan olarak
özgün bir yer alacakt ır. Örnek bir hukukçu, örnek bir insandı . Öğ-
rencilerinden ve meslektaşlarından biri olmayı şans sayıyor, övü-
nebiliyorum.

Işıklar içinde yatsın!
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CANKURTARAN FARUK HOCA

Av. Gültekin MÜFTÜOĞLU (*)

1980'li yılların sonuna doğru, Ankara Barosu Başkanlığından
bir yazı aldım. Yargıtay 1. Ceza Dairesindeki bir duru şmada M.K
isimli bir sanığın müdafiliğini yapmam isteniyordu.

Dosyayı inceledim, bu samğın ileri tutar bir yeri yok, nasıl sa-
vunulacak bilemedim ve ba şladım terlemeye.

Baronun verdiği görevi prensip olarak reddetmem mümkün
değil, diğer taraftan duru şmada heyete neler söyleyebilecektim,
çünkü dosya hakikaten berbat.

Adam, yani M.K Almanya'da bir i şçi. Burada öz kızımn ırzına
geçiyor ve Alman mahkemeleri tarafindan, bu suç sabit görülerek
cezalandırılıyor. M.K hapiste iken eşi de çocuklarım alıp Türki-
ye'ye gelip, Şereflikoçhisar'da babas ımn yamna sığımyor.

M.K mn cezası bitince Alman makamları sinir dışı ediyor ve o
da Türkiye'ye gelip, Şereflikoçhisarda kayınpederinin evinin kapı-
sım çalıyor "ben geldim" diyor.

(*) Ankara Barosu Avukatlarından.
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Doğal olarak hoş karşılanmıyor ve "hangi yüzle geldin" denile-
rek kapı yüzüne kapanıyor. Buna sinirlenen M.K.de silahım çekip
yaylım ateşini başlıyor, sonuç üç ölü, dört ağır yaralı .

Aksaray Ağır Ceza mahkemesi sanık hakkında idam cezası ve-
riyor ve re'sen temyize tabi bu dosyada Baro'da beni müdafili ğe atı-
yor. Yukarda da kaydettiğim gibi, ne söyleyebilirim, bir türlü i şin
içinden çıkamadan duruşma günü geldi çattı .

Zorunlu olarak, sabah erkenden duru şma salonu önünde ispa-
tı vücut ettik. Baktım Faruk Hocada orada. Herz aman olduğu gi-
bi, yanına gidip saygılarımızı sunduk ve hangi dosya için geldiğini
sordum. Cevap ilginçti. Hoca da aynı dosya için gelmişti. Sanık İs-
veç Büyükelçiliğinden de yardım istediği için, elçiik de bu konuda
Hocadan ricada bulunmu ştu.

Sohbet sırasında sımf arkadaşlarımdan avukat Necdet Top-
rak'ın da aym dava için DYP tarafindan görevlendirildi ğini öğren-
dim ve rahatladım, en son ben konu şur ve benden önce konu şanla-
rın beyanlarma katıldığımı söyler ve verilen işi bitirirdim. Onlar
nasıl olsa birşeyler bulup söylüyeceklerdi.

Önce Faruk Hoca konu ştu, söyledikleri şu idi:

"Sanık M.K. ye verilen idam cezas ı anayasaya aykırı idi. Çün-
kü bu yasaya göre bu cezayı ancak yargıç verebilirdi. Olayımızda
ise yargıçlar verdikleri idam cezalarım TCK.nun 59. maddesine gö-
re müebbet hapis cezasına çevirmişler ve fakat birden ziyade mü-
ebbet hapis yasa gereği içtima edilince ortaya zorunlu idam ç ık-
mıştı . Bu yüzden TCK.nun içtima hükıımierini içeren 70. maddesi
(o tarihteki hali ile) anayasaya ayk ırı idi ve iptal için dava açılma-
lıydı ."

Kıymetli Hocamız, dosyada söylüyecek bir şey bulamayınca,
zekasmı kullamp i şin teknik yönüne kaçm ıştı .
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Daha sonra avukat N.T. konu ştu. 0 da sanığın küçüklük arka-
daşı olduğunu, abdestli namazlı bir kimse olup kızının ırzına geç-
mesinin mümkün bulunmadığını iddia etti ve ba şkandan bu dava-
nın ırza geçme davası değil adam öldürme davas ı olduğu şeklinde
ikaz aldı , ama sırasını da saymış oldu.

Son sözü ben aldım ve kıymetli Hocam'ın beyanlarına katıldı-
ğımı söylemekle iktifa ettim. Allah rahmet eylesin Hocam beni bir
açmazdan kurtarmıştı . Minnetle hatırlarım.

ÖRNEK B İR DAYANIŞMA

Ölümünden 10 yıl kadardı, bir yaz günü denizden döndü ğün-
de, telefonla arand ım. Arayan kıymetli meslekdaşım Mustafa Hi-
sar'dı . Bana Faruk Hocamn gözlerimden öptü ğünü ve bir dosya
hakkında bilgi almak istediğini söyledi.

Mesele şu idi; Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki bir dava-
da Aydın Kurtoğlu isminde birinin savunmas ını üstlenmiştim.
Olay bıçakla yaralama sonucu, adam öldürme idi. Davay ı alırken
suçun en iyi hali ile TCK.nun 452. maddesine gireceğini (Katil kas-
tiyle olmayan darp ve cerh veya müessir fiilden telefi nefs husule
gelme) ve buna göre ceza alaca ğım söylemi ş ve sanık ile ailesi de
bunu kabul ettiği için işi almıştım.

Aradan birkaç ay geçti ve Mahkeme bu konudaki savunmam ı-
z' doğrulama için, Adli Tıp Kurumundan görü ş istedi. Sanık zama-
mnda tıbbi müdahale olsa kurtulur muydu?

Bu aşamada sanık cezaevinden haberler gönderip, tahliye tale-
binde bulunmam için beni s ıkıştırmağa başladı . Gidip kendisi ile
konuştum ve bu safhada yap ılacak talebin reddolunaca ğını söyle-
dim, ancak kendisini inandıramadım.
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Sonuçta "ben de ba şka avukat tutarım" dedi. Sen bilirsin deyip

tatile çıktım.

İşte bu sanık için Faruk Hocaya ba şvurmuşlar o da dosyada
benim ismimi görünce." "Mustafaya, Müftüo ğlu'nu ara, işin iç yü-

zünü sor" demiş .

Olayı anlattım. Sayın Hocamız "onurlu avukatlık böyle ya-

pılır" deyip i şi reddetmiş .

HOCANIN DALGINLII

Bir kaç yıl önce Faruk Hoca'yı Ankara 2. Ağır Ceza Mahkeme-
si önünde, bankta otururken görüp, yanına gittim. Saygılarımı
sunduktan sonra, kaçıncı sırada olduğunu. sordum. Hoca yorgun ve
bitkindi:

-Bilmiyorum, daha bakınadım, dedi.

Sanığın ismini sorup baktım, o günkü duruşma listesinde o
isim yok. Kaleme gidip bilgisayardan bakt ırdım, Hoca'nın davas ı
bir hafta sonraki aym günde Hoca bir hafta erken gelmişti.

Durumu kendisine anlatt ım ve diğer bir avukat arkada şla bir-
likte, merdivenlerden koluna girip yava ş yavaş indirdik. Talihin-
den o gün asansörler de bozuktu.

Faruk Hocamız bize te şekkür edip, ayaklarını sürüye sürüye
gitti ve bu onu son görüşüm oldu.

Nur içinde yat Hocam. Bize çok şeyler öğretmiştin, bu mesleği
sayende yapıyoruz.
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TÜM ÜLKELER İ N YERL İS İ
TÜM YÜZYILLARIN ÇAĞDAŞ I

FARUK EREM

Av. Ceyhan MUMCU (*)

Hocaların hocas ı Faruk EREM, baroları ve avukatlan tanımla-
yan eski Paris Baro Başkanı Rousse'nin bir tümcesini çok severdi.

"Biz bütün memleketlerin yerlisiyiz, bütün yüzyılların da çağ-
daşı" (Meslek Kurallan Şerhi, 4. Baskı Av. Faruk EREM-ANKARA
1995)

Hoca ile yakından tanışmamız ablam Av. Beyhar Gürson'un,
Hukuk Fakültesi öğrenciliği ile başladı . 1960'11 yıllarda, babam
Hakkı Şinasi Mumcu ve Uğur Mumcu günün de ğerlendirmesini
yaparken, ablama sorardık. "Bugün Faruk Hoca'nın dersi var miy-
di, ne anlattı , o konuda kitabında ne yazmış?.."

Uğur'un Hukuk Fakültesi öğrenciliği, 27 Mayıs Devrimi sonra-
sında başladı . Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın ölüm cezalarının uy-
gulandığı günlerden birkaç ay sonra, san ıyorum 1962 Haziran ayı
içinde bir gün, evimizin balkonunda U ğur'u uzun bir metni ezber-

(*) Ankara Barosu Avukatlanndan.
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lemeye çalışırken gördüm. Ne yapt ığını ve niçin ezberlediğini sor-

dum. Ezberlediği metin Hoca'nm "Ümanist Doktrin Aç ısından

Türk Ceza Hukuku" adlı şaheserinin yaz sayfaya yak ın ölüm ce-

zası bölümüydü. Uğur'a göre bu metin, sadece okuyup anlamakla

yetinilecek bir metin değildi. Bu metni herkes ya şam boyunca unu-

tulmayacak biçimde ezberlemeliydi.

Ben, Uğur gibi bu metni ezberleyemedim ancak en az on-onbe ş
kez dikkatle okudum. Her okuyıışumda, duygu; düşünce ve bilgim-

de bir başka farklılık oldu.

Uğur'un, Hoca'nın kitabında güzelce belledi ği bölüm yalnız

ölüm cezası ile de kalmadı . Sırayı aynı yapıtın genel af bölümü

izledi. Ceza Hukuku kavramları için Ümanist Doktrin'in tüm söy-

lemlerini de belleyerek bunu noktaladı .

Uğur'un araştırmacı gazetecilikteki ün ve ba şarısı iki temele

dayamr. Birincisi; güzel yaz ım ve toplum önünde konu şma yetene-

ği, diğeri de özellikle ceza ve idare hukuku olmak üzere çok güçlü
hukuk bilgisi ve yorumlama ustalığı .

İdare Hukukunda ustası rahmetli Prof. Dr. Tahsin Bekir Bal-
ta, Ceza Hukukundaki de Prof. Dr. Faruk Erem ve öğrencisi Prof.

Dr. Uğur Alacakaptan.

Faruk Hoca'nın öğrettikleri Uğurun kimlik ve ki şiliğinin vaz-

geçilmez bir ögesi idi.

Meslek yaşamım süresince, ba şım ne zaman s ıkışsa Hoca'ya s ı-

ğındım. Her arayışımda güleryüzlü Hoca, en yakın zaman için ran-
devusunu esirgemez. Savunmalan inceler, yanlışlarımı düzeltir,

eksiklerimi tamamlardı . Arada Hoca'dan "Aferin" almak da meslek

yaşamımın en mutlu anlar ını oluştururdu
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0 hep bizlerin, tüm öğrencilerinin yol göstericisi oldu. O'nun
kapısı bize sonsuza dek aç ıktı .

Yargı önündeki enfes savunmalar ı da yargıçlar, savunmanlar
ve izleyiciler için çok değerli derslerle doluydu. Bu yüzden kat ıldı-
ğı her duruşma, o istemese de duru şma sırasında öne alınırdı . Bu
yargıçlar ve bekleyen avukatlar için kendiliğinden oluşan bir an-
laşma idi. 0 anda O'nu gören herkes Hoca'ya önce elini öpmek için
yaklaşır ancak, Hoca kimseye elini öptürmezdi.

Hoca'nın Ceza Hukuku, Bankacılık Hukuku alanındaki katkı-
lan, Cumhurba şkanhğı Hukuk Danışmanı ve Türkiye Barolar Bir-
liği ilk Başkanı olarak da hukuk yaşamma silinmez işler bırakarak
sürdü.

Anılarını arasında Hoca'nın baskılara karşı direnim gücü ve
erdemliliği ile ilgili olanı da var.

12 Mart'ın Üniversite üzerinde yoğun baskı günlerinden birin-
de, Uğur doktora s ınavına hazırlanıyordu. Hoca o günlerde aynı
zamanda Cumhurbaşkanlığı Hukuk Danışmanı olarak da görev
yapıyordu.

Zamanın yönetimi her ne pahasma olursa olsun Uğur'u Üni-
versiteden uzaklaştırmaya kararlı idi. Çareler aramyordu. Sonun-
da zamanın Cumhurba şkanı Cevdet Sunay, bu niyeti Hoca'ya aça-
rak, Uğur'un doktora s ınavından geçirilmemesi isteğini bildirdi.
Erem, hiç duraksamadan yanıtladı .

"Mümkün değil, çünkü Ceza Hukukunu bile doçentlerimden
iyi biliyor."

Bu yolun kapalı .olduğu görülünce, uydurma bir yak ınma dilek-
çesi düzenlendi. "Hukuk Fakültesi Olaylar ı" başlığında yapay bir
dava açıldı .
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Uğur, Prof. Alacakaptan, Doç. Mukbil Özyörü.k, Asistan Dr.
Adil Özkol ve birkaç öğrenci tutuklandı .

Uğur'a avukat aramaya koyulduk. Dedim ya "Ba şımız sıkıştı-

ğında Hoca'ya giderdik." Gene gittik. Bize yukarıdaki olayı anlat-

tıktan sonra, savunmamız için yardımlarda bulundu. Kendisini

"savunma tanığı" olarak göstermemizi istedi.

Sıkıyönetim Mahkemesine tanık kürsüsüne çıktı. Öğrencileri-

nin tümünü aklayacak tanıklığı yaptı. Bu tanıklık, bu davada sa-

nıkların aklanmasma yetti de arttı bile.

Karışık ve ilgi çeken bir davaya iste ğim üzerine birlikte girdik.

Davanın sonlarına doğru bir gün, "Mumcu, bu davanın sonunu gör-
meye ömür çizgim yetmeyecek. Ona göre izle" dedi.

"Hocam bunu aklımzdan çıkarın. Si2; hiçbir Müvekkilinizi yarı
yolda bırakmazsmız." diye yamtladım.

Hoca'nın ömrü bu davayı sonuçlandi.rmaya yetti.

Bir süre sonra da bizi öğrettikleriyle başbaşa bırakarak, sessiz-
ce aramızdan ayrıldı .

Bugün ülkenin gündemine "Ölüm Cezalar ı" ile "Af Yasası" ön-

celikli ve önemli bir biçimde oturmu ştur.

Her iki konu ile ilgilenen hukukçu, bas ın ve yayın mensubu,

politikacı dahil herkes Hoca'n ın,

"Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku" adl ı hukuk

edebiyatı şaheseri diyebileceğimiz bu yapıtım, mutlaka okumalı-

dır. Özellikle "Ölüm Cezas ı" ve "Af" bölümlerini.

"Ölüm Cezası"m savunanlar, bu bölümü bir okusalar, ço ğunlu-

ğu bu cezayı savunmaktan vazgeçerler.
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"Af" bölümünü okuyanlar da, bu konuda çok daha fazla inandı-
ncı olurlar.

Bir de "Keşke" diyorum. "Bir mucize olsa, Hoca'nın Mahkeme-
lerde ve Yargıtay'da yaptığı savunmalar, mahzenlerdeki dosyalar-
dan çıkanisa, öğrencilerinden olu şan bir Kurulun incelemesinden
sonra yayınlamp, genç hukukçulara armağan edilse."

Hoca'nm an ılarına sonsuz saygı ile.

F-^
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PROMETHEUS

Teoman ERGÜL (*)

'Ve ölümün suç ortağı insan
Bahçesinde çiçek yetiştirenlere

Ve adam öldürenlere
Yalvarırım size

Bunu neden yaptıklarını sormayınız
Prof Dr. Faruk Erem, Ötesi, Ankara 1965

Rahmetli hocamız Faruk Erem'i, hakkında yazı yazacak kadar
tanıyamadım. Hafizamdaki fotoğrafları biribirinden bağımsız ka-
reler şeklinde. Hukuk Fakültesinden orta boylu, topluca, tepkisiz,
otoriter ve kararl ı olduğu yüz çizgilerinden açıkça belli bir profe-
sör... Tek renk gabardin takım elbiseleri. Yakınlarından bir gün so-
racağım "Hoca hep tek renk takım elbise mi giyerdi?" diye. Mavi,
gri, petrol yeşii elbiseler. Çok güzel giyinirdi. Bütün öğrenciler
hayrandı .giyim ievkine.

(*) Manisa Barosu Avukatlar ından.
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Ankara Hukuk Fakültesinde o yıllar ara sınavları yapan tek
hoca idi. Ders kitaplarmın bulunabildiği, dersleri sevilen ve de an-
laşılan hocalardan da ba şta geleni... Baz ı günler onun telaşla Fa-
külteden yola indiğini görürdük; hızla giderdi, ders saatlerinde yi-
ne Fakültede olurdu. Sonradan öğrendiğirnize göre İş Bankası Hu-

kuk Müşavirliği, avdkathk ve hiç aksatmadığı dersleri yamnda;
ara sınavlarda aramızda olurdu.

Daha sonra hocamla birkaç kez Türkiye Barolar Birliğinde ko-
misyon çahşmalanna katildım. Otoriter görünüşü altmda tevazu-
un ne olduğunu onda gördüm. Bir de çalışkanlığın ne demek oldu-
ğunu o çalışmalarda anladım. Bilgisine, farklılığını ortaya koyma-
dan saygı uyandırmanın üstadı idi Faruk Erem...

Bütün bu niteliklerini birlikte gördüğüm dönem ise Türkiye
Barolar Birliği adma katıldığım Adalet Bakanlığında Ceza Kanu-
nu Komisyonundaki çalışmalar olmuştur diyebilirim. Faruk Hoca
bilim kontenjamndan seçilmişti komisyona. Türkiye Barolar Birli-
ğinin şimdiki Başkan Yardımcısı Burhan Karaçelik'le ben Türkiye
Barolar Birliği temsilcileri olarak çalışmalara katılıyorduk. Faruk
Hoca herkesten önce gelir, yerini alır, sabırla diğerlerini beklerdi.
Kendisini her zaman Türkiye Barolar Birliği temsilcisi saydığı için
bizlerle irtibatım hiç kesmedi. Bizlerle birlikte hareket etti. Haz ır-
ladığımız ve inızalamasım teklif etmeye çekindi ğimiz önerileri hiç
tereddüt etmeden destekledi; imzalamay ı kendisi önerdi.

Emma

Yazdıklarımın hiçbirinin Faruk Erem'i tanımak ve sevmek
için yetmeyeceğinin farkındayım. Oysa, O'nu daha iyi tanımak; biz
öğrencileri ile halkın sevmesi ve unutmaması için daha önemli bir
neden ve niteliği var. Bu önemli niteliğinin altını çizmek; Faruk
Erem'i o çalmışmaları ile tanımlamak gerekmektedir.

98

	

ul-el



Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (II)

Tarihimizde savunma hakkı hakkında ayrıntılı araştırmalar
olmamas ına karşın, kadılık sisteminde ve daha öncesinde avukat-
hk ya da benzeri bir kurumun olmad ığını biliyoruz (1).

Manisa Şer'iye Mahkemesi sicillerindeki şu kayıt savunma ol-
madan hatta yargılama yapılmadan, b ırakınız padişahı, şehzade-
lerin bile nedensiz -pardon "h ışımla" can alabildiğini göstermekte-
dir: "Fi sene 963 saadetlü Sultan Selim Han Tokmaklu'da yayla-
yup sonra Hüseyin Ağa'yı boğdurdu, hışımla. (2)"

Daha sonraki yıllarda cılız bir savunma mesleği oluşmaya baş -
ladığım, savunma hakkının tezvirle, yalan dolanla kar ıştırıldığını
da bilmekteyiz. Bu bilgilerden de savunmamn, ülkemiz ve huku-
kumuz için yeni bir kavram olduğu sonucunu ç ıkarabiliriz.

1920'li yıllarda Mahamat Kanunu'nun kabulü görü şmeleri sı-
rasında Feridun Fikri Bey'in "Meslek-i muhamat ı, adliyeyi iki ka-
natlı bir teyyareye benzetmek istersek, mesleki muhamat onun bir
kanadıdır. Hiçbir zaman avukat kafi derecede yeti şmemiş olursa,
en yüksek, en âli bir mahkeme asla vazifesini yapamaz" (3) sözle-
rinde yargılamanın diyalektik anlamda kavranmad ığının ipuçları-
nı bulmaktayız.

Faruk Erem'i Türkiye'de yargılama diyalektiğini; bu bağlamda
savunmayı gerçek işlevine kavuşturma çalışmaları ile anmak gere-

(1) Teoman Ergül, Jürili itham Sisteminin Tarihimiz ve Hukukumuzdaid Kök-
leri Üzerine Bir İnceleme, Türkiye Barolar Birli ği Dergisi, 1989, s. 5, sh.
7i5-744.

(2) Çağatay Uluçay, Kanuni Sultan Süleyman ve Ailesi ile İlgili Baz ı Notlar ve
Vesikalar, Kanuni Armağanı. Kanuni Sultan Stileyman'm 400. Ölüm
Yıldönümü Anma Kitab ı, Türk Tarih Kurumu Yayını, sh. 227 ve devamı .

(3) Mahamat Kanunu ve Haz ırlık Çalışmaları, Çev. Ahmet Iyimaya, Ankara
Barosu Dergisi, 1993/2.
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kiyor. Yarg ılama savunmanın özgürlüğü ve bağımsızlığını; yargıda

savunmamn örgütü barolar ve TBB'nin bağımsızlığını savundu

ömrü boyunca. Ben Faruk Erem'i meslek ya şantımda hep savun-

manın Prometheus'u olarak gördüm. Bir kere bilgi ve akil aç ısın-

dan üstündü. Ancak en önemlisi bilgi ve aklını insanların, halkın
emrine vermek için düzenden yana olmaktan vazgeçmi şti. Yargıla-

manın bilinmez, önem verilmez aya ğı olan savunmayı, aynen Pro-

metheus'un ate şi insanoğlunun emrine vermesi gibi halkın emrine

vermeye çalıştı . Bütün yaşamım savunmaya, avukatlık mesleğine,

bu mesleğin örgutlenmesine harcadığını. hiç kimse yadsıyamaz.

"Savunma"nın teorik, pratik, etik ve örgütlenme sorunları üzerin-

de onun kadar yoğun uğraş veren ikinci bir adı ben anımsamıyo-

rum. 1136 sayılı Avukatlık Kanunun haz ırlanması ve kabul edil-

mesindeki emeği yamnda, Türkiye Barolar Birliğinin kurulmasın-

daki emeği ile de anılacaktır 0 Yunan'da Solon'un yaptığı gibi mes-

leğe onur kazandıracak düzenlemeleri yapmak için çok çaba sarfet-

ti...

Faruk Erem, Türkiye'de savunmayı bir hak olarak somutla ştı-

ran, halkın, hukukçuların ve devletin tammasında katkısı tartışı-

lamıyacak derecede büyük olan bir hukukçu idi. Belki de avukatl ı-

ğı savunma hakkının önemini göstermek için yap ıyordu.

Bir gün "Hocam, bu söylediklerinizi kaç yıldır yazıp, söylüyor-

sunuz" diye sormuştum. 0 sakin sesiyle, "Vallahi, bilmem ki elli y ıl
olmuştur herhalde..." diye cevapladı . "Bıkmadmız mı Hocam?" so-
ruma ise her zamanki tevazuu ile: "Biri].eri söylemek zorunda, ne
yapayım ben söylüyorum" cevab ı vermişti.

Bize düşen görev, bize teslim edilen ate şi söndürmemek, sa-

vunmayı bıkmadan usanmadan savunmak. Öğrencilerin bunu ya-
pabilecek çoklukta ve güçtedir. Rahat uyu sevgili Hocam...

c- l̂
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FARUK HOCAYI
DÜŞÜNÜRKEN

Av. AtiM SAV (*)

Mesleğimiz bir büyük ustas ım yitirdi. Faruk Erem, hepimizin
hocası ve bir meslek ustas ı idi.

Kimimiz Hukuk Fakültesinde öğrenci olarak O'ndan ders al-
dık. Kimimiz kitaplarını okuyarak Hukuku öğrendik. Ya da savun-
ma mesleğinin esasları hakkında örnek ve bilgi aldık. Türkiye Ba-
rolar Birliği Başkanlığı döneminde ise meslek ilkeleri ve kurallar ı
konusunda önderimiz oldu.

Ben, Faruk Erem'in üç boyutlu ö ğrencisi olma mutluluğuna
erişenlerdenim. Yazdıklarımın, bir büyük insan, bir örnek hoca, bir
meslek ustası , gerçek bir sanatçının ardından yakılan bir ağıt gibi
değerlendirilmesi yanlış olur. Amacım ağıt söylemek değil, unutul-
maması gereken bir ustanın kişilik portresini saptamaya çalış-
maktır.

***

Faruk Hoca çok çalışkan, çok bilgili, çok üretken, yüce gönüllü
bir insandı . Sevgi dolu, insancıl, alçakgönüllü, cömert.

(*) Ankara Barosu Avukatlarmdan.
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Türkiye Barolar Birliği Başkam olduğu dönemde en yakrn ça-

lışma arkadaşlarından biri olma onuruna ve mutluluğuna eriştim.

Faruk Erem, kurulu ş döneminde meslek örgütümüzün ilkesel do ğ-

rultusunu belirleyen, dü şünce ve eylem düzeyini yükselten, dma-

mizmini artıran bir verimli çalışmanın öncüsü ve ba şı oldu.

Türkiye Barolar Birliği 1969 yılinda kuruldu. 1136 sayılı Avu-

katlık Yasası yürürlüğe girdiğinde, Ankara Barosunda meslek so-

runlarını kendine uğraş ve ideal edinmiş bir grup genç avukat, Bir-

liğin yeni bir anlayışla ve yeni bir kadroyla olu şmasım amaçlaya-

rak çalişmalar yapıyordu. Önemli olan Birlik Ba şkanı kimin olaca-

ğı idi. Yönetim anlayışı da ona göre belirecekti. Adaylardan biri ve
ağırlıklı olam Faruk Erem'di. Ancak baz ı beklentiler ve aç ıklama

istemleri vardı . Arkadaşlarımız, o sırada Baro Başkan olan Rahmi

Mağat'la beni, bu konuda Hocayla görü şmek üzere görevlendirdi.

Faruk Hoca'mn o günkü co şkusunu çok iyi amms ıyorum. San-
ki böyle bir öneriyi bekliyordu. Çok heyecanlandı . Özetle dedi ki:

"Hoca olarak yapabileceğim herşeyi yaptım. Ceza Hukuk alanında

kitapların ı tamamladım. Kürsümü dolduracak genç arkada şlarım
da yetişti. Ben hukuk alanında başka birşeyler yapmak istiyorum.
Üniversitenin bunun için yeterli olmad ığını görüyorum. Gerekirse
bu yolda ölmek istiyorum." Bu co şku bizi de etkilemi şti. Görüşme-

yi arkadaşlarımıza ilettik. 0 zaman beklenen ve umulan da buydu:
Birliğe meslek kuruluşlarımn o güne kadarki çizgisi dışında ve üs-

tünde yeni bir doğrultu çizmek, bir yeni soluk getirmek...

Bu birliktelik, önce Ankara Barosu Genel Kurulunda belirle-
nen delegelerin seçiminde, hem de 8-9 A ğustos 1969 günü Anka-
ra'da toplanan ilk Birlik Genel Kurulunda ba şarılı oldu. Anadolu
barolarmın da birleşmesi ve anlaşmas ı sonucu Faruk Erem Birlik
Başkanı oldu. Birlikte çalışmayı umduğu arkadaşları da seçildi.
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Faruk Hoca, üstlendiği görevi ba şarıyla yürütmüştür. On yıl
süren başkanlığı döneminde, Türkiye Barolar Birliği Türk Huku-
kuna ve savunma mesleğine yeni ufuklar açm ıştır. Hoca'mn Baş-
kanlık yaptığı dönemde Birliğin önerdiği ve Türk Hukukunun gün-
demine getirdiği ilkeler ve temel kavramlardan bazılarını anımsat-
mak istiyorum:

- Hukukun üstünlüğü,

- Hukuk ve adalet reformu,

- Baroların ve savunmanın bağımsızlığı ,

- Hukuk öğretiminin yenile şmesi,

- Yargımn bağımsızlığı , yargıç güvencesi,

- Savunma diyalektiği - Çapraz Sorgu - savunman ın eşitliği,

- Avukatlik meslek kurallar ımn düzenlenmesi ve yürürlü ğü

- Adli kolluk - idari kolluk ayırımı ,

- Fikirce baskı grubundan demokratik kitle örgütüne geçen ba-
ro,

- Sosyal güvenlik

- Adli yardım v.b.

Türkiye Barolar Birliği kuruluşundan başlayarak bir meslek
kuruluşunun görevinin salt meslek ç ıkarları ve meslektaş yararla-
rımn örgütlenmesinden ibaret olmadığını ortaya koymuştur. De-
mokratik sosyal hukuk devletinde meslek kurulu şlarının - özellik-
le baroların- görevi ve i şlevi çok boyutlu ve yüksek düzeyli olmalı-
dır.
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Faruk Hoca, Türkiye Barolar Birliğine başkan seçildiğinde ta-

mnmış ve saygın bir hukuk bilgini, olgun bir hukuk uygulay ıcısı
idi. Ceza Hukuku alamnda en çok ürün vermiş bir akademisyen ol-

duğu gibi, Humanist Doktrin Açı sından Ceza Hukukuna bakışı ile
bir kuramcı idi.

"Suçluyu kaz ıyın, altından insan çıkar" özdeyi şiyle özetlediği

kuramsal görü şünü, daha sonra "Bir Ceza Avukat ımn Anıları"nda

yaşamla özde şleştirdi. Bu denemeleri, bir sahne yap ıtıyla sanatlaş-

tl.

Faruk Erem, örnek bir meslek ustas ı idi. Birlik Ba şkanı oldu-

ğunda öğretim üyesi olarak biriktirdiği deneyimi ve saygınlığı
mesleği ve örgütü yarar ına değerlendirdi. Başkanlık, Faruk

Erem'e yakıştı. İğreti olmadı. Seçildikten sonra Hoca, "profesör" ve
"doktor" sanlarını yalnızca ders kitaplarının sonraki basımlarında

kullandı. Onun dışında hep "Avukat Faruk Erem" olmaya özen
gösterdi. Birlik Ba şkanı sanından kişisel yarar sağlamadı , ama bi-

riktirdiği bilimsel saygınlığı Birlik Başkanlığı için epeyce kullandı .

"Hukukun Üstünlüğü" kavram ını ve deyimini Türk Hukuk Ev-
renine sunan ve yerle ştiren Türkiye Barolar Birli ği'dir.

Genel Kurulda Birlik Ba şkanlığına seçildikten sonra Hoca'nın
Yönetim Kurulu'na getirdiği ilk öneriler aras ında "hukukun üs-
tünlüğü iikesinin savunucusu" olmak vardı . Bu konudaki öneri Yö-
netim Kurulunca benimsendikten sonra hazırladığı raporu da tar-
tışmaya sunmu ştu. Birliğin daha kuruluş aşamasında benimsedi-

ği bu kavramm, daha sonra Anayasaya kadar girmesinin yaratt ığı
saygınlık ve öncülük Türkiye Barolar Birliğinin onurudur.
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Adalet Yılının açılış törenlerini düzenleme görevi geleneksel
olarak ve yasa gereği Yargıtay'ındır. Birlik kurulduktan sonra ilk
yapılan işlerden biri de bu törenlerde savunma mesle ğine yer aç-
maya çalışmak oldu.

Bu amaçla, Faruk Hoca ile birlikte dönemin Yarg ıtay Başkanı
Ferruh Adalı'yı ziyaret ettik. Hocam ız, öneriyi dile getirdiğinde
Yargıtay Başkanının Faruk Erem'in saygın kişiliğine büyük güven
beslediği belli olmuştu. İlke olarak kendisi bu istemi anlayışla kar-
şılıyordu; ama bir kez de yetkili kurulunun görü ş ve onayını ala-
caktı . Nitekim lusa süre içinde olumlu yanıt gelmişti.

İlk yı1 Faruk Hoca, açış konuşmasında ağırlıklı olarak savun-
manın ve baroların bağımsızlığının önemini dile getirerek hukuk
sistemi içinde yargıyı ve savunmayı yerine oturttu. 0 yıl Yargıtay
Başkanı da konuşmasında baroların bağımsızlığının öneminden
söz etti.

Adalet yılının açılışında Yargıtay Başkanları genellikle Yargı-
tay'ın çalışmasını ve iş hacmini belirttikten sonra dönemin önemli
içtihat geli şmelerini belirtmekle yetinirlerdi. Türkiye Barolar Bir-
liği Başkanı olarak Faruk Hoca, hukuk doğmatiğine ilişkin görüş -
lerden başka hukuk siyaseti, hukuk felsefesi ve sosyolojisi aç ısın-
dan da görüşleri tartışmaya açarak bu törenlere yeni bir aç ılım ge-
tirmiş , bir ufuk kazanchrmıştır.

***

Faruk Hoca'nın bir meslek öncüsü olarak yapt ığı önemli bir gö-
rev de "Meslek Kurallar ı"nın belirlenmesi ve yasallaştırılmasıdır.

Türkiye'de "deontolojisi"ni kendi saptayan ilk ve tek meslek ör-
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gütü barolardır. Tıp deontolojisi -belki- daha eskidir. Ancak hekim-

liğin meslek kurallarını saptayan meslek örgütü değil, Sağlık Ba-

kanlığıdır. Basın ise "Ahlak Yasası"nı saptamış , ama onlan yapt ı-

rıma eriştirememiştir.

Bilindiği üzere 1136 sayılı Avukatlık Yasası, 116. maddesinin

7. bendinde "uyulmas ı zorunlu meslek kurallar ım tespit etmek"
görev ve yetkisini Birlik Genel Kuruluna vermi ştir. Bu hükmün

önemi ve değeri açıktır.

Uzun ve titiz bir çalışma gerektiren bu alandaki güçlüklerin
aşılmasında Faruk Hoca'nın girişimi etkili olmuş , büyük emeği ve

çabası çalışmayı hızlandırmıştır. Hocamız, çeşitli ülkelerin meslek
ilke ve kurallarını getirtip, toplayarak yaptığı ön çali şma ile yolu

açmıştır. Birlik Yönetim Kurulu, henüz kurulu ş güçlükleriyle bo-
ğuştuğu bir dönemde Adana'da toplanan IV. Genel Kurul'a haz ır-
lanan taslağm sunulmas ını sağlamıştır. 8-9 Ocak 1971'de yapılan
Genel Kurulda elli maddeden oluşan Meslek Kuralları benimsen-
miş ve kabul olunarak yürürlü ğe konmuştur.

Faruk Hoca, daha sonra tasla ğın hazı rlanması için yaptığı ça-
lışmaları ve haz ırlıkları da içeren "Meslek Kurallar ı Şerhi"ni ki-
taplaştırarak çok önemli ve değerli bir meslek hizmeti daha yap-
mıştır.

Faruk Erem bir "kurum-kişi"dir.

Türkiye Barolar Birliği'nin kurulu şunda seçildiği Başkanlık
görevini on yıl sürdürmüş ; meslek örgütümüzün kurumla şmasın-
da; Türk Hukukunda saygın ve etkin bir yer edinmesinde öncülük
ve önderlik etmiştir.
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Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak Türki-
ye Barolar Birliği, demokratik sosyal hukuk devletinin olu şumun-
daki işlevini bilinçli ve tutarlı bir doğrultuda yürütmektedir. Bun-
da ilk Başkanınuzın büyük payı ve emeği vardır. Türk avukatları
ölümünün birinci yıldönümünde ams ı önünde saygıyla eğilmekte-
dir.
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SELAM OLSUN
AVUKAT FARUK EREM USTAYA

Av. Adil Giray ÇELIK (*)

"Tarihte Savunma ve Meslek Kuralları" kitabımn hazırlanma-
sı çalışmaları sürerken, 15 Kas ım 1998 gece geç saatlerde Avukat
Faruk Erem'in öldüğünü haberlerden izledim. Uzun yıllardır ken-
disini görmüyor, ileti şim kuramıyordum. Ankara Adliyesi'ndeki,
Yargıtay'daki hal ve tavırları gözümün önüne geldi. Hani gırtlağı-
mzın en derin kısmı tıkanırda öyle kalakalırsınız ya. Öylece kala-
kaldım.

1992 Yılımn acı Ankara soğuğunda, Ankara Barosu Dergi Ku-
rulu, Avukat Faruk Erem'le söyle şi yaptı . Bu söyleşide ben de bu-
lundum. Mesleğin ilk günlerinde, Ankara Barosu Dergi Kurulu-
nun genç bir üyesi olarak bu söyle şide bulunmaktan mesleğimin
her aşamasında onur ve gurur duymu şumdur. Söyleşide Hocamn
sesini teybe almış , konuşmalarm çözümünü Ankara Barosu Avu-
katlarından Levent Gök ve Ankara Barosu Dergisi yaz ı kurulu ile
birlikte yapmıştık. Hala sesi beynimin kıvrımlarındadır.

Avukat Faruk Erem, 1913 yılında İstanbul'da doğdu.
05.05.1947 yılında askerlik arkada şı Avukat Fehmi Yağcı ile eniş -

(*) Denizli Barosu Avukatlanndan
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tesi Avukat Aziz Barıkan'm önerileri ile Ankara Barosuna Avukat-

lık staj ı için başvuruda bulunur. Staja ba şlamasına uygunluğunu

Av. Bülent Nuri Esen soru şturur. Ve Faruk Erem'le ilgili raporunu

Ankara Barosuna verir.

Raporunda;

«Gerek liseden emsali bulunan ve halen bir k ısmı Ankara'da

resmi daire merkezlerinde ve diğer k ısm ı Adalet Bakanlığı ileri ge-

lenleri aras ında yer alm ış bulunan arkadaşlarının ve gerekse ken-

disini özel surette tan ıyanlarla, akademik çevreler mensupların ın

manevi fikri mükemmelliği üzerinde müttefik bulunduklarını tes-

pit etmekle iftihar duyduğum bu güzide genç arkada şımızın Baro-

muza intisabının meslek için bir kazanç teşkil edeceğinden asla

şüphem yoktur"

Fakülteyi bitirdikten sonra, Adalet Bakanl ığı Ceza ve Tevkif

Evleri Genel Müdürlüğünde çalışmış, İnfaz Tüzüğünü hazırlamış-

tır. Öğretim üyeliği için Üniversite s ınavına girmiş , önce Doçent,

sonra Profesör olmuş , Ankara Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve Cum-

hurbaşkanhğı Baş Hukuk Müş avirliği yapmış , Türkiye Barolar

Birliği Başkanlığına seçilince görevlerinden aynlm ıştır.

Faruk Erem, ömrünü Avukatl ık mesiLeğinin onurlu gelişmesine

adamış , yaşamı boyunca mesleğe kalici eserler sunmuştur. Türk

Avukatları, mesleğe gösterdiği sinirsiz çabaları ve Şerhli Meslek

Kuralları kitabı ve diğer eserler nedeniyle kendisini daima minnet

ve şükranla anacaklardır.

1969 yılmda toplanan Türkiye Barolar Birliğinin ilk başkanı
olarak seçilmiş , üç dönem, 12 yıl aralıksız Türkiye Barolar Birliği

Başkanlığı görevini sürdürmüştür. Meslek kuralları onun döne-

minde haz ırlanmış olup, Erem'in dü şünce ve emek birikiminin
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ürunüdür. Üçüncü dönemin bitmesine iki y ıl kala tekrar aday ol-
mayacağını tüm Barolara bildirmi ştir.

Kendisiyle yaptığımız söyleşide bir anısım aktarmasım iste-
miştik. Kitaplarmda almadığını ama kendisini çok etkileyen ams ı-
nı aktardı .

"Babasını öldürmekten yargılanan bir genç sanığı savundum,
kurtaramadım Hüküm kesinle şti. Cezaevine gittim. Niçin yapt ığı-
nı , kendisini ve annesini çok mu üzdüğünü sordum?

- Bende gerçekten bilmiyorum. Beni ve annemi hep el üstünde
tutardı, ama kendisini bir türlü sevemedim. Dedi.

Yapacak bir şey yoktu çıktım. Avluda bir kadma rastlad ım. Ne-
ticeyi sordu. Söyledim. Başladı ağlamaya.

- Avukat Bey, dedi. Çocuğumun öldürdüğü adam çocuğumun
babası değil.

Hemen koluna yapıştım, gidip gerçek babasını bulalım kanun-
da yeri var, kurtarınz. Dedim.

Kadın;

- Yapamayız, dedi, Neden? Dedim.

- Çünkü, çocuğumun babası sandığı kişiyle evlendiğimde, ger-
çek babasmdan gebeydim. Hesap tutmad ı , söylemek zorunda kal-
dım. Gitti, çocuğumun gerçek babasını öldürdü, dönüp geri geldi.
Katil bilinemedi. Bana ve çocuğuma o kadar iyi davrandı ki, ben
mutluydum, ama çocuk onu bir türlü sevemedi.

Bu olayı hiç unutamam.
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Yine unutamadığım bir şey var, o gün hapishane avlusuna yağ-

mur yağıyordu..."

26 Temmuz 1972 tarihinde, Üniversiteler Kanununu protesto
için Ankara Üniversitesindeki görevinden istifa etti. Bu olay ı gaze-

teler birinci sayfadan dört sütun rnan şet olarak verdiler. Dilekçe-

sinde istifasına neden olarak şu gerekçeyi göstermi ştir.

"Politik nedenlerle özerklik üniversiteden gasp edilmi ştir.

Özerkliğin iadesi için gerekli çabayı denemek karar ındayım."

0 günlerde hararetle tartışılan ölüm cezaları hakkındaki dü-
şüncelerini sorduk. Yanıtladı .

"Benim kamma göre, hiçbir zaman, hiç kimse yalnız düşüne,
düşüne bir şeyin yanında veya karşısında olamıyor. Yaşantımızda
rastladığımız olayların düşünsel inançlarımıza etkisi olduğu mu-
hakkak.

Ben öğrenci iken Adliye de Ağır Cezada katip idim. Ya şlı bir
başkatibimiz vardı . Emekliliğini düşünüyordu. Bir sabah geldim.
Bir dosyanın başında düşünüyordu' ve gözünden iki damla göz ya-
şı döküldü. Birden şaşırdım. Ne oldu Baş Efendi diye sordum.

- Bir şey yok. Ben hep ölüm cezas ı Yargıtay'dan tasdik gelince
böyle ağlarım. Haydi git izinlisin, evinde ders çal ış , belki ileride bir
şeyler yapabiirsin. Dedi.

Başka bir olayda bir ölüm cezas ında sanığın suçsuz olduğuna
inanıyordum. Ama bu yeterli olmadı . Hüküm kesinleşti. Malum bi-
zim Usul Hukukumuzda infaz sırasında bulunması için sanık Avu-
katına tebligat yap ılır. 0 zamanlar çok genç ve tecrübesiz bir Avu-
kattım. Çağrılınca gitmemek olmaz gibi geldi bana ve gittim. Her
şey hazırdı, adamı sehpa üzerine ç ıkarttılar. Son isteği olara siga-
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ra verildi, yansına kadar içti, attı. Bana döndü "Tut Elimi" dedi.
Adamın elini tuttum. Adam as ıldı . Ama, adamın nasıl soğuduğunu
ben duydum. Bir adamın nasıl soğııduğunu eğer duymamışsamz,
ölüm cezasını müdafaa edebilirsiniz."

Hoca mesleğin sıkıntılarını da kendiliğinden dile getirmiş ,
meslektaşlar arası dayamşrnanın gerekliliğinden ısrarla bahsetti.
Ankara Ağır Ceza Mahkeme si'nde ya şadığı, yıllarca unutamadığı ,
çok üzüldüğü bir olayı aktardı .

Faruk Hoca sanık Avukatı olarak Ağır Cezada duruşmaya gi-
rer. Müdahil vekili yaşlıca bir Avukattır. Hoca samğa ve tanıklara
istediği gibi sorular yöneltmektedir. Zaman ilerledikçe müdahil
Avukatın terlediğini, zorlandığını görür. Karşı tarafı köşeye sıkış-
tırdığım sanarak mutluluk duymakta, tamklara istediği soruları
yöneltmektedir. Duru şmanın sonunda Mahkeme Ba şkanı Gereği
Düşünüldü, der demez, Faruk Hoc yerinden fırlar ayağa kalkar.
Müdahil Avukatı başı elleri arasında öylece kalakalmıştır. Başkan
Avukatın duymadığını sanarak sözünü yineler. Müdahil meslekta-
şı son bir gayretle doğrulmaya çalışır, yüz üstü kafası öndeki ma-
saya düşer. Müdahil vekili duru şma sırasında kalp krizi geçirmek-
te, hayatla ölüm arasında görevini yapmaya çal ışmaktadır. Mah-
kemeye saygısı nedeniyle son bir gayretle doğrulmaya çalışır, yü-
züstü masaya düşerek orada vefat eder. 0 günkü duru şmayı , mes-
lektaşınm son bir gayretle kımıldamaya çalışıp, kafasını vurduğu
am yaşamının hiç bir döneminde unutamadığını belirtmişlerdir.

Söyleşinin sonunda Hocadan genç meslektaşlara önerilerini
sorduk. Baha Kantar Hocan ın emekli olduğu gün kendilerine şu
öğüdü verdiğini, kendisinin de o öğüdü tekrarlayacağım söyledi.

- "Dürüst olun, dürüst olun, dürüst olun..."
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BAROCULUK
"BAŞKANIMIZ FARUK EREM'E ... "

Av. Cengiz İLHAN (*)

"Demokratik hukuk, ki şilerin, kişi haklarının
yalnız diğer kişilere karşı korunması ve savunulma-
sırnn da ötesinde idareye, devletin diğer kurumları-
na, hatta devlete karşı aynı düzeye getirilmesi, ko-
runması ve savunulmas ından başka bir şey değil-
dir".

Şimdi, eski günlere dönmenin ayr ıntılarını bir bir hatırlayıp,
anlatmanın yararı olacak mı bilmiyorum. Ayrıca olayları tüm ay-
rıntılan ile anlatabileceğimden de emin değilim. Ama, meslek ya-
şamımda kendi ölçüsünde mücadeleleri, iyi günleri kötü günleriy-
le önemli bir yer tutan Baro ve B arolar Birliği çalışmaları üzerin-
de kısaca da olsa durmamazlık edemezdim. Yirmi yıl süreyle çeşit-
li baro görevlerinde bulunmu ş , Türkiye Barolar Birliği'nin kurulu-
şunda aktif görev almış , kuruluş , yönetim kurulu üyeliği yapmış ;
sonra 982 yılına kadar İzmir Barosunu genel kurulda temsil etmi ş -
tim. Şüphesiz, o günlerin heyecanlarından kurtulamam, değerlen-
dirmelerimde o günlerin bakış açılarını, ölçülerini bir tarafa bırak-

(*) İzmir Barosu Avukatlarmdan
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mam mümkün değil. Zaten önemli olan, unutulmamas ı gereken

de, kanımca, bu. Türkiye Barolar ı ve Barolar Birliği sıradan bir

kurum alışkanlık ve tutuculuğuna düşecek kadar ya şlanmadı . Te-

mel görevini, ülkemizde savunmamn bir müessese olarak kabulü-
nü gerçekle ştirebilmi ş değil. Demokratik hukuk ki şilerin, kişi hak-

larının yalnız diğer kişilere karşı korunması ve savunulmasının da

ötesinde idareye, devletin diğer kurumlar ına, hatta devlete kar şı
aym düzeye getirilmesi, korunmas ı ve savunulmas ından başka bir

şey değildir. Barolann ve Barolar Birliğinin bu yolda da, ki şilerin,

kişi haklarımn, yegane koruyucusu ve savunucusu olarak yapma-

ları gereken daha çok çalışma vardır. Bu çalışmaların bağımsız ya-

pılmaları gerekir. Buna o günler inanıyorduk, şimdi de inamyo-

rum.

Bir yakınımla konuşuyorduk: "Politikaya girecek misin" diye

sordu. Hayır dedim. "Öyleyse ne diye.. Sayg ı duyduğum bir müş-

terim vardı o da ayni şeyi söylemişti, "politikaya girmeyecekseniz
öyleyse ne diye...". Politikaya girmek mi istemiyordum yoksa poli-
tikaya girmekten kaç ımyor, bir bakıma, ürküyor muydum? İçimde-
ki politika yapma dürtü ve özlemini bu şekilde gidermeye çalıştığı-

mı, kendi kendime de olsa, itiraf edemiyor olabilirdim. Bu sorula-
ra o zaman da cevap verememiştim şimdi de veremiyorum. Zaten

bunu artık aramam da gerekmiyor; ba şta başkammız, hocamız Fa-

ruk Erem içimizden hiç biri -birkaçı istisna- politikaya o zaman ve
sonra girmedi.

12 Mart Muhtırası verilmiş , Nihat Erim kabineyi kurmakla

görevlendirilmi şti. Gazetelerde Hocan ın Adalet Bakanlığından söz
ediliyordu. Daha önce arkada şlarla konuşmuştuk, yönetim kurulu

toplantısında sorduk; doğruladı , üzerine aldığı bir görevi tamamla-

madan bırakmayacağını, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı göre-

vini, Adalet Bakanlığı da olsa bir başka görevle değişmeyeceğini
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söyledi. Bakanlığı reddetmişti. Arkada şlarla vardığımız mutaba-
kat üzerine bu defa ben: 'Şüphesiz' dedim. Barolar Birli ği, Barolar
ve avukatlık mesleği başkanlığınızda önemli gelişmeler göstermiş-
tir, hizmet ve çalişmalarınızdan yoksun kalmak ba şta biz bütün
camiayı fazlasıyla üzer, ama bu sizin için bir fedakarl ıksa bakanlı-
ğı , -ki bu belki size hukuk ve adliye bakımından daha somut ve yet-
kili çalışmalar yapma imkanını verecektir- barolar birliği başkan-
lığma feda ediyorsamz, içinizde böyle bir duygu varsa, barolar bir-
liği bu fedakarlığı, bu minnet yükünü kabul edemez. Hoca tered-
düt etmedi, hiçbir fedakarhkta bulunmad ığını , üzüntü ve pi şman-
lık duymadığını söyledi. Barolar Birliği Başkanı kalmak, bu göre-
vi sürdürmek istiyordu. Üzülmü ştü.

Sıcak bir temmuz pazar ında İstanbul Barosunun isteği ile top-
lanmıştık. Genel Kurul Anayasaya aykırı kanun hükümlerini tar-
tışıyordu. Sigara içmek için koridora ç ıktım, ona rastladım. 0 da
benim gibi, daha ba şmdan itibaren bu i şte var olanlardandı. İri
cüs sesiyle kürsüye ç ıkınca -ki bu her toplantıda muhakkak en az
bir defa olurdu- sözünü esirgemez konuşmaları ile kimlere saldıra-
cağı merakla beklenirdi.

- Yani Cengiz dedi, belli sıcaktan bunalmıştı, biz de hiç akıl
yok... Herkes plaj ında, denizinde...

Sözün arkasmı getirmedi, doğruydu; meslek bakımmdan çok
önemli zamammızın önemli bir bölümünü ayırıyor, amatörce pazar
demiyor, uzak demiyor durmadan çal ışıyorduk...

"Öyleyse ne diye..."

Barolar Birliğinin ilk genel kurulu 969/Ağustosunda toplandı ,
Birlik Başkanı ve yönetim kurulu seçilecekti. Bu seçimde Cumhur-
başkanlığı Hukuk Müşavirliği görevi hocanın avantaj ı değil handi-
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kabı idi. Kuliste özellikle bu konu üzerinde duruluyor, Cumhur-

başkanlığı hukuk müşavirliği gibi onurlu ve çok üst düzeyde bir

görev de olsa bunun Birlik Ba şkanının tutum ve davranışlarını et-

kileyebileceği Birliğin bağımsızlığı üzerinde şüpheler yaratabilece-

ği endişesi açıkça ve ısrarla belirtiliyordu. istek aç ıktı , görevden is-

tifa etmeli hiç değilse bunun sözünü vermeliydi. Faruk Erem bu

sözü ancak seçim sonuçları alındıktan, seçildikten sonra verdi,

böylece bağımsızlığını seçmenine karşı da korumuş oluyordu.

Bağımsızlık konusunda tüm arkada şlar hassastık. Konu yal-

nızca baroları ve Birliği Adalet Bakanlığmn vesayet ve denetimin-
den kurtarmaktan öte fikir, tutum ve davran ışlar dahil kurumun

her yönden bağımsız olabilmesi, kalabilmesiydi. Bunun kolay ol-
madığını , zorluklarla kar şılaşacağımızı biliyorduk. Zaman içeri-

sinde yaz ılı ve sözlü tutumumuzu belirleyen kararlar aldık.Örne-

gın:

- Hükümetin dernekler fasl ından veya bir başka kalemden tek

kuruş yardım almayacaktık. (Bu kararı aldığımız zaman Birlik çok

yeniydi, gereken kırtasiyeyi teminde zorluk çekiyordu).

- Kanunların Sosyal Sigortalara tabi i şçilere tanıdığı hakların
dışında ne barolara ne de avukatlara dönük en küçük bir fazlalık,

bir ayrıcalık talep etmeyecek, verilirse kabul etmeyecektik. (0 ta-
rihlerde 1136 sayılı kanunla barolara Sosyal Sigortalar Kurumu
ile toplu sigorta sözleşmesi yapmak hakkı tamnması , başka C.H.I.

ve Türk-İş olmak üzere çe şitli çevrelerce işçinin paras ının avukat-

lara peşkeş çekilmesi şeklinde ortaya konuyordu).

- Barolarm veya Birliğin diğer herhangi bir kurumunun yan

kuruluşu haline getirecek veya böyle bir görüntü verecek, izlenim
yaratacak durumlardan kesinlikle kaç ınacaktık. Siyasi partilerin,
iktidar veya muhalefet, bu konuda büyük. bir tehlike te şkil ettiğini
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deneyimlerimizle biliyorduk. Siyasi partilerin yönetimi ele geçir-
meyi istemesi, fikir ve çalışmalarımızı kendi doğrultusunda yön-
lendirmesi ülkemiz siyasal ya şamına tersti, alışılmadık, görülme-
dik şeyler değildi. Kimse baro ve barolar birliği görevlerinde bulun-
duğu sürece siyasi partilerde görev almayacak, bu görevde olanlar
istifa edeceklerdi. Bir korkumuzda bu gibi görevlerin atlama tah-
tası haline gelmesi, görevlerin bir yerde siyasal bir konuma geçi ş
kapısı haline dönüştürülmesiydi.

o zamanlar Barolar Birliği ve çoğu barolar yazılı olmayan bu
ilkeleri büyük bir titizlikle uyguladılar, korudular. Bu, tahmin et-
tiğimiz gibi baroların ve birliğin çalışmalarma hız verdi. Kısa za-
manda ülkemizin kamuoyu olu şumunda etkili fikirleri ve yurtse-
verliği ile saygın bir kurum haline gelmiştik. Çeşitli baro merkez-
lerinde toplantılar yaparak birlik ve camia fikri yaygınlaştırılıyor,
savunmanın ve savunma mesleğinin çevresini gerek fikir olarak ve
gerekse bir ya şam biçimi olarak belirleniyordu. Geçen zaman, ge-
nel veya özel tecrübeler, hepimize yeni bir kurumun olu şturulması
kadar yozla ştırılmasını önleme yolunda çaba sarfedilmesi gerekti-
ğini öğretmişti. Hele sağlıkh demokratik geleneklerin gerçekle şip
yerleşmesini amaçlıyor, kurum içerisinde ayrıcalıklara ve egemen-
liklere yer verilmemesi gayreti içerisinde görünüyorsanız bu daha
çok böyleydi.

Şüphesiz, hiçbir şey yapmazsanız ya da Gazeteciler Cemiyeti
örneği, tüm güç ve ağırliğı mesleki ayrıcalıklar ve üstünlükler sağ-
lamaya yönlenciirirseniz bu gibi tehlikelerden uzaktınız. Mesleki
veya sendikal örgütleri ele geçirmek, bu yolda siyasal güç ve etkin-
lik sağlamak isteyenler sizden uzak dururlard ı . Ama bu bizim için
sözkonusu olamazdı , yalnızca avukatlık mesleğinin sorunları diye
bir durum duşünülemezdi; savunman ın, hukukun sorunları , hatta
1946lardan bu yana yürütülen demokratikle şme süreci ve sorun-
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ları , aym zamanda avukatlık mesleğinin sorunlarıydı . Kişi hakla-

rı tamnıp güvence altına alınmadan, bir ya şam biçimi haline dö-

nüştürülmeden, seçimler ne kadar serbestçe ve dürüstçe yap ılmış
olursa olsun, çoğunluk egemenliği ne kadar çift meciisler, Anayasa

mahkemeleriyle -dava hakk ı sınırlı tutulduğu sürece- güvence al-

tına alınmak istenirse istensin ki şi güvencesinden söz etmek müm-

kün değildi, bu güvence hukukun de ğil bir yerde siyasi partiler ile
bürokrasinin güvencesi haline dönüşüyordu. Adliye koridorlannda

uzun yıllarımız bize bunları öğretmiş , veciz fikirlerin, soyut metin-
lerin yeterli olmadığım, uygulanmamış ya da amacı dışında uygu-

lanmış kanun hükümleri ile ki şilerin neler çektiklerini görmüş ,

birlikte yaş anııştık.

Yetmişli yılların başıydı, henüz sıkıyönetim dönemleri ba şla-
mamıştı . Anadolu illerimizin birisinde Birlik Yönetim Kurulu top-
lantısım yapıyorduk. Hoca (Faruk Erem) bir konferans verecekti,
büyük ilgi gördü, çevre ilçelerden, hatta köylerden büyük bir kala-
balık -bütün bir geceyi yolda geçirerek- dinlemeye gelmi şti. Asıl so-
run tabii "Avukatlık Mesleğinde Sır Saklama" -yanlış hatırlamı-
yorsam konferans konusu buydu.- Dinleyiciler konferans sonunda
bir soru sordular: "Anayasa burada geçerli değil mi?", dediler. Ne-
den şehirlerde örneğin İzmir'de, Istanbul'da olduğu gibi burada uy-
gulanmıyor, şüphe mi vardı?.. Anayasa uygulansa polis, jandarma
gece eve gelip arama yapabilir mi? Bütün köyü meydanda toplaya-
bilir mi diye sordular... Yayınladığımız bildiride Anayasanın ve ya-
saların her yerde ve her zamanda, aynı şekilde uygulanması gere-
ği ve zorunluluğundan söz ediyorduk.

Avukatlık hukuki güvence sağlamak, hukuki güvenceyi somut
olarak gerçekle ştirmek mesleği değil miydi? Metinlerdeki güvence
teorik, bir yerde bürokratik bir güvence te şkil ediyordu. İşimiz
hakkı somut olarak sağlamak, hukukun tamdığı hakları bir yaşam
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biçimi haline dönü ştürmekti. Avukat, iMm (Mahkeme karar ı) alır-
da, her iMm somutla şmış bir diğer kişiye veya idareye yeni deyimi
ile devlete karşı (nedense giderek idare kendisini devletle bütün-
leştirmekte, devlet yerine koymakta böyle bir anlay ışı pekiştirecek
ifade ve tutumları özellikle benimsemektedir) alınmış somut bir
haktı . İdare mahkeme karar ım yerine getirmezse...

Meslek yaşamımda uzun yıllanmı almış bir "kuyu davası" var-
da; civar belediyelerden birisinin kanunlara ve yönetmeliklere ay-
kırı olarak açtığı su kuyusu ile ilgili davayı sonunda kazanmış , Da-
mştay işlemin iptaline karar vermi şti. Ama Damştay karanm bir
türlü uygulatamamış, üstelik bu karara rağmen, sonralan çok
önemli görevlere atanan bir valinin göz yummas ıyla, kuyunun be-
lediye tarafından çalıştırılmasına izin verilmişti. Mahkeme kararı ,
işin doğrusunu söylemek gerekiyorsa, be ş para etmiyordu.

" İsmail Cem Olayı" sorunun kamuoyu önüne getirilmesi için
önemli firsattı . Hiç değilse bundan böyle idare mahkeme kararla-
rının yerine getirilmesi sağlanır, kişinin hakları korunurdu. Aldığı
ilmın bir değeri yoksa avukatl ık hizmetlerinin de bir değeri yok-
tu. Derhal barolar birliğine başvurduk, olağanüstü genel kurul
toplantısı talep ettik. Zamanın iktidarı, damştay kararım yerine
getirmekten kaçmmak için, gerçekte bir yarg ı ve hukuk sorunu
olan konuyu politize ediyor bir iktidar muhalefet çeki şmesi olarak
ortaya koyuyordu. Sonuçta politika yapmakla biz suçland ık, hatta
iktidar partisi üyeleri baz ı meslektaşlarımız da bu suçlamaya ka-
tıldılar, tutumu siyasal ihtiraslarımıza bağladılar. Diğer bir kısım
meslektaşlarımız ise -bende aynı fıkirdeyim ama bu mahkeme ka-
rarlarmın idare tarafindan kayıtsız ve şartsız uygulanmas ı ilkesi-
nin tartışılmasına neden olamazd ı- Damştay' ın insan haklarından
memur haklarım anladığını düşünüyordu. Çe şitli davalarda iste-
nen yürütmenin durdurulmas ı kararları aylarca, sırasında yıllar-
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ca verilmezken, memurluk ile ilgili kararlar bir hafta, sırasında bir

gün içerisinde alınabiliyordu. Daima idare yarar ına yorum yapan,

açılan davalarda davacı kişilerden çok idareyi, idarede görevli per-

soneli koruyan Danıştay sadece memur hakları konusunda hassas

ve dikkatliydi. Tartışma ve eylemlerimize katılımlar bu bakımdan,

doğrusunu söylemek gerekir, pek gönüllüce olmadı .

o dönemlerde "politika yapmak" suçlamas ı hemen hiç eksik ol-

madı, hatta kendi arkada şlarımız, meslektaşlarımız aras ında da

bu bir hayli yaygındı . Baroların, Barolar Birliğinin ortaya koydu-

ğu bağımsız bir hukuk ve savunma örgütü anlayışı , bu anlayışın
ürünü çalışmaların kamuoyunda giderek etkili hale gelmeye ba ş-

laması , hiç değilse kamuoyunda etki alanı kurmuş güçlerin alanla-

rını sınırlandırmaya başlamasının tedirginlik yarattığı muhak-

kaktı . Bu tedirginlik "politika yapma" suçlamas ıyla ifadesini bulu-
yordu. istenen, daha doğru beklenen ya kooperatif bir meslek ör-
gütü anlayışı, "kantin subaylığı" ya da daha önce olduğu gibi bir
partinin, özellikle C.H.P.'nin kamuoyu olu şturmaya çalıştığı konu-
larla sinirli olarak, bir bakıma bir yan kurulu ş olarak, faaliyet gös-
termekti. Barolar Birliğinin konu seçiminde bağımsız olması , çap-
raz sorgu, adli zabıta, savcıların bağımsızlığı , savunmanın hazırlık
tahkikatından itibaren ba şlaması , 141, 142, 163 kaldırılması, idam
cezas ının keza kaldırılması , tüketicinin korunmas ı v.b. gibi sorun-
lar mühalefeti veya iktidarı kimseden destek görmüyor ama yine
de etkisini gösteriyordu.

Bir kokteyide konu şuyorduk; gruptaki subaylardan birisi sor-
du, barolar, baro ba şkanı ne yapar dedi. Sorunun ayr ıntısına gir-
mek istemedim, daha çok al ışılmış bir açıklamaya yöneldim, avu-
katların gereksinimlerini karşılar dedim, savunma örgütü olarak
üstlendiğim görevlerin üzerinde pek durnıadım. Yani "kantin suba-

yı" diyerek sözümü kesti özetledi.
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Bizler ne kantin subayı ne de bulunduğumuz görevleri kulla-
narak ileride milletvekili veya bakan olmak istiyorduk. Şüphesiz
bu ayıp değildi, ama üstlendiğimiz görevde etkin olmam ızı engelle-
yecek, dü şündüklerimizi gerçekle ştirme yollarında büyük güçlük-
ler çıkaracak bir durumdu. Tabii içimizde ayni fikirde olmayanla-
rın bulunduğunu zamanla anladık.

Çalışma ilkelerimiz üzerinde o zaman hiç bir fikir ayrılığımız
yoktu. Barolar ve Barolar Birliği:

- Hukukun üstünlüğü, hukuka bağlı kişi ve devlet kavramını
yalnız yasa metinleriyle değil, bir yaş am biçimi olarak toplum kat-
larına ulaşımı ve yerleşimi,

- Ülkemizde çağdaş ve uygar bir savunma anlay ışının bir mü-
essese olarak benimsenmesi ve örgütlenmesi,

- Kişi hak ve özgürlüklerinin, hukukun, ça ğdaş gelişme ve an-
laşılarına uygun olarak geliştirilmesi ve somutlaştırılması ile gö-
revli ve sorumluydular.

Bu çalışmaların etkinliği bağımsızca yürütülmesine bağhydı .
Yalnızca belli siyasal örgüt ve partilerden kayden ba ğımsız değil
fikren de bağımsız olmak gerekiyordu. inand ırıcı ve etkili olman ın
tek ve önemli şartının bu olduğunu anlamıştık.

Nitekim arkadaşlarımızın Çoğu o zaman da ve hala bağımsız
kalarak bu gerçeği kanıtladılar.

Bağımsız kalamayanlar veya daha do ğru bir deyimle, zaten ba-
ğımsızo lmayanlar bütün çal ışmalara ve etkinliklere verdikleri za-
rarların farkında olarak veya olmayarak 'yan kuruluş olma" anla-
yışından bir türlü kutulamayarak ki şisel etkinliklerini sürdür-
düler.
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«Suçluyu kazyınız, alhndan insan pkar»
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FARUK EREM

B İ R CEZA AVUKATININ
ANILARI

CIIRK K İ TABEV İ YAYNLAU
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«Öncü Kitab»'a gösterdiği kolayl ık nedeniyle teşekkür ederiz.
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B İR CEZA AVUKATININ ANILARI

ÖLÜM CEZASI:

Ölüm cezas ı en ağır ceza sayılır. En ağır suça en ağır
ceza verilmelidir ki ayn ı suçları işleyeceklere ibret olsun;
işlemesinler (t). Ya ölümü göze alanlara ne diyeceğiz? Ceza-
evinde intihar edenler arasında ömür boyu hapse hüküm-
lüler çoğunluktadır. Demek ki yaşamak, bazen ölümden
daha ağır gelebiliyor. Mahkemeler «hata» etmez mi? eder.
Ya asılanın suçsuz olduğu sonradan anlaşılırsa. Hatamızı
nasıl düzelteceğiz? Toplum, kendini istediği kadar güçlü
saysın. Yine de bazı hataları tamir etmek elinde değildir.

«Chessman, hava geçirmez odacıkta, pencelerden veri-
len siyanür gazın ı solumaya başladığında son sözleri şuy-
du: önemi yok».

a) Isı :

Ceza Usulü Kaııununda bir hüküm vardır: Ölüm cezasma
mahküm edilmiş olamn avukat ı isterse, müvekkili as ılırken hazır
bulunabilir. Kanuna göre mahkeme heyetinden de bir zat buluna-
cak. Yetersiz. Ölüm cezası veren ağır ceza heyeti (fakat kim verdi
ise onlar) tümden haz ır bulunsun. Uygulama hiç böyle olmuyor. Ne
hakimler gidiyor, ne avukat. Hepimiz gidelim. Göreceksiniz, ölüm
cezası azalacak.
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Avukatlığa yeni başlamıştım. Adamı kurtaramadım. Yıllar

geçti. İnancımı kaybettim. Adam suçsuzdu. İnfaza gittim. Sehpa

hazırdı . İnfaz memurları beni yadırgadılar «acemi avukat» olduğu-

mu anladılar, önem vermediler. Adam bir sigara istedi. Bende yok-
tu, veremedim. Ba şkası verdi. Sonra bana döndü. Elimi tut dedi,

tuttum. Adam soğuyordu. Eğer insamn nasıl soğuduğunu bilmez-

seniz, ölüm cezas ım cesaretle savunursunuz. Öyle ya, herkesin ısı-

sı kendine (!).

b. Başefendi:

Fakültede öğrenci iken ağır ceza mahkemesinde katiptim. Ya-
şı kemale ermiş , umur görmüş bir başkatibimiz vardı. Emekliliği-

ni bekliyordu. Sabahları hepimizden erken gelirdi. Duru şma olma-
yan zamanlarda derse çal ışmama göz yumardı . Kitaplara kendimi
kaptırdığım sırada mübaşire seslenirdi:

- Mehmet, bir çay söyle katip beye, benden.

Bir sabah erken gelmi ştim. Onu, dosya üstüne eğilmiş , bir yar-
gıtay kararım okurken gördüm. Bir kaç damla yaş düştü gözlerin-

den, kararın üstüne. Üzüldüm. Ya şh adamın ağlaması, başka tür-

lü dokunuyor insana. Yan ına sokuldum.

- Birşey mi oldu, Başefendi, dedim. Buğulanmış gözlüklerinin
üstünden baktı .

- !dam tasdik gelince ben her zaman a ğlarım, oğlum, dedi. Ce-
ketinin kolu ile karar ın üstündeki ya şları kuruturken gözlerimin
içine baktı , uzun uzun. Ama uzaklara bakar gibiydi.

- Bugün izinlisin, git evinde çal ış . Kimbilir, belki ilerde bir şey-
ler yapabiirsin, dedi.
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Benim «ölüm cezas ı»na karşı olmamm çe şitli nedenleri vardır.
İnsan yalmz dü şüne düşüne bir şeyin yanında ya da kar şısında
oluyor.

c. Mahkeme:

Kararı «mahkeme» verir. Mahkeme «gerçek ki şi» değil, «tüzel
kişi»de değil. Öyle ise nas ıl olupta mahkeme «İdam kararı» vere-
biliyor (!).

Bence mahkeme «hakim» ile «san ık» arasına bir «tam-
pon bölge»r< koymak istediğinden doğdu. Halbuki, yazarı
bilinmesi gerekli en kutsal yap ıt «hüküm» dür. Hakim, «bu
hükmü ben verdim» diyebilmeli. Ya «toplu mahkeme» (!).
Üç kişiyi bir araya getiriyoruz. «Mahkeme» diyoruz. Bu her
şeyden evvel aritmetik kurallarına ayk ırı . Üç kişiyi topla-
yınca mahkeme çıkmaz. Toplu mahkemeyi kabul edersek,
arkasından «oy» gelir. Oylama yoluyla Adalet (1). Hakim-
lerden biri karara muhalif kal ırsa, bu onun kararın. doğru-
luğuna inanmadığını gösterir. Bir hakimin dahi şüphe et-
tiği kararın doğruluğunu, topluma nasıl kabul ettireceğiz.

Olay: Mahkeme ölüm cezas ı vermişti. Başkan muhalif kalmış-
tı . Karar duruşmada tefhim edilecekti. Karar ı başkan okur. Karar
okunurken herkes ayağa kalkar, yalnız hakimler oturur. Usul böy-
le. Dinleyiciler de, biz de ayağa kalktık. Başkan kağıdı aldı . Kara-
n okuyacaktı . Kekeledi, durakladı . Konuşamıyordu. Biraz sonra
sağdaki üye kağıdı başkanın elinden aldı. Kürsünün dibindeki za-
bit katibine uzattı . Oku dedi. Katip okumaya ba şlarken hayretle
gördük. Başkan da ayağa kalkmıştı. Dudakları titredi, birşeyler
söylemek istiyordu. Söyleyemedi. Kararın okunması bitinceye ka-
dar ayakta kaldı . Başkanın sararmış yüzünü unutamıyorum.
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ç. idamlık Aziz:

Bilirsiniz, Hukuk her şeyin süresinde yap ılmasını ister. Fakat

bir süre vardır ki, Kanunda yerini bulamazs ınız. Ölüm cezas ına

hüknıedilmesinden, bu cezanın yerine getirilmesine kadar uzunca
bir süre geçer. Buna «korkunç süre» adını verebiliriz. Anayasalar

İşkenceyi yasaklaya dursun. Bu süre i şkencedir.

Bir dergide okumuştum. Amerika 'n ın bir kentinde, hü-

kümlü, geceleyin, gizlice elektrik sandalyesine oturtulur,
ceza böylece yerine getirilmiş. Fakat sandalye çok ak ım
çektiğinden, lambalar zay ıflay ınca Hükümlüler olay ı öğre-

nir, bağırmaya, eşyaları parçala ınaya, ağlamaya başlar-

larmış . Düşünmüşler, özel bir jenaratörle sak ıncayı gider-

mişler. Şimdi kimse fark etmiyorınuş .

Elektrik sandalyesine konulan kişiyi camj bölmenin ar-

kas ından seyre çağrılan hükümlünün babas ı şöyle demiş-

ti. «Elektrik dalgas ı vurduğu zaman başından dumanlar ın
ç ıktığını gördüm. Hayk ırdığım ı hatırlıyorum».

Bizim cezaevlerimizde daha ilkel çareler uygulanır. Ölüme

mahkCım olan, bir bahane ile koğuştan alınıp, hücreye konur. Za-

manı geldiğinde sehpaya götürülür, gizlice.

Sivas cezaevi müdürünü çok severdi ın. Anılarını çok dinlemi-

şimdir: Koğuşta tek idamlık, Aziz'di. Müdür « İnfaz emri»nin gel-

mek üzere olduğunu hesaplamıştı . «Çare»ye başvurulacaktı . Mah-

kumların yatma saati idi. Yatak aç ıyor, soyunuyor, tiryakiler son
sigaralarını içerken, tek tük konuşuyorlardı . Birden içeriye gardi-

yanlar girdi.

Başgardiyan «eller ba şa, herkes yatağının başına» dedi. Arama
- tarama sessizce, olays ız geçiyordu. Aziz'in yata ğının yanında bir
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gardiyan sağı , solu saçıp çeki ştiriyordu. Birden bir sustal ı çakı ye-
re kayıverdi.

Başgardiyan «Aziz, biz de seni uslandılar aras ına koymuştuk.
Yazıklar olsun, yürü hücreye» diye ç ıkıştı . Aziz şaşkın üzgün «Val-
lahi, benim değil» diyebildi. Sonra hırsla dudaklarını ısırdı . Koğuş -
takilere «Kim etti bunu» diye sordu. Ba şgardiyan kolundan çekti,
Aziz'i. Koğuşun kapısından çıkmadan önce, kağıt oynarlarken bir-
kaç kez aralarında tats ızlık geçen Veysel'in önünde durdu. «Vicda-
nı kırık, sen ettin. Anam, avradım olsun» diye ba şlayarak Veysel'in
yakasma sarıldı. Gardiyanlar omuzlarma yap ışıp Aziz'i ayırdilar.
Veysel «Ulan amma da acemisin be. Anlamad ın mı? İdamlıkları
hücreye böyle ahrlar". Aziz durakladı . Bir şey diyemedi. Yürüdü.

Gardiyanlar gidince, Veysel'i koğuştakiler bir hayli hırpaladı -
lar. Neye yarar. Veysel oyunu bozmu ştu.

Hücrenin önünden geçenler Aziz'in içerde bazan a ğladığım, ba-
zan bildiği duaları yüksek sesle okuduğunu, yalvardığını, bazan da
işi kendisinin yapmadığını, haykırdığını duyarlardı .

Neden sonra beklenmedik bir olay oldu. Tel gelmi şti. Müdür
nöbetçi gardiyana hemen Aziz'i getirmesini emretti. Aziz as ılacağı-
m anlamıştı . Onu sürüklercesine iki gardiyan, güçlükle getirebildi-
ler, müdürün odas ına. Yüzü sararmıştı . Müdür, «Aziz, oğlum, tel
geldi, okuyayım» dedi, fakat okuyamadı . Aziz durduğu yerde garip
bir titremeye tutulmuştu. Konuşamıyordu. Yüzü değişti. Ağzı çar-
pıldı . Sağ tarafi çöktü: Felç.

Halbuki Aziz'in mahkümiyeti bozulmu ştu, suçsuz olduğu anla-
şılmıştı . Yargıtay'dan gelen «Tahliye teli» idi.

Köye haber salındı . Yakınları geldiler, cipe bindirip götürdüler
Aziz'i. Bir kaç ay sonra haber geldi. Felç ilerlemi ş , Aziz ölmüştü.
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Müdürün bu anısım dinledikten sonra uzun uzun dü şündüm.

Ne diyelim. Adalet, öldürmeğe karar verirse, mutlaka öldürür.

d. Din Görevlisi:

Bir kaç yıl önce Almanya'da Ceza İnfazı konusunda bir toplan-

tıya katılmıştım. Toplantıda, konuşmacıların fikirleri kapsayan
tartışmalardan sonra bazı infaz merkezlerini gezme ile son bul-
muştu. Manheim civannda çok modern, ağır ceza hükümlülerinin
konduğu, bir cezaevini gezdirdiler. Gerçekten insancıl koşullarla
hazırlanan kusursuz bir cezaevi idi, tertemiz, aydınlik bir fabrika
görünümündeydi. Yalnız, her atelyeye girerken arkadan kilitlenen
otomatik kapılar. Atelyelerde ters bakışlı , kolları dövmeli, çe şitli
ırklardan hükümlüler.

Atelyeleri gezerken bir ara cezavinin din görevlisi ile kar şılaş-
tık. Yaşlıca idi. Bütün yaşamını hükümlülere adamıştı: Suçlulan
uslandırmada uyguladığı «Dinsel Uyarılar» ın başarısını anlattı ,
uzun uzun. Sözü değiştirmek için, bin ki şilik cezaevinde kaç ki şi-
nin müebbet ağır hapis hükümlüsü olduğunu sordum. «Beşyüzo-
tuz» diye cevap verdi. «Ne kadar çok» dedim.

Papaz başını biraz kaldırdı. Bana övünür gibi gelen bir sesle
cevap verdi: «Biz sizin gibi asm ıyoruz da».

Sonradan hatırladım. Polatlı 'da iki Alman turist öldürülmü ş-
tü. Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanırken Alman Kilise-
ler Birliğinden bir tel geldi: «Öldürülenler bizim vatandaşımızdır.
Biz ölüm cezas ına karşıyız. Asmayınız». Asdılar.

e. Emekli Başkan

Yıllar nasıl geçer? Adaletin «emeklileri»nde bunu bile-

ne rastlanmam ıştır. Adalet «hizmet»inden «emeklilik» ba ş -

kalarınınkine benzemez. Geride b ıraktıklarınız (karara
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bağladığınız davalar) bazan - Yaln ız sizin duyabileceğiniz:
«hayk ırırcasına», bazen başkalarınca da duyulas ı «yalva-
rırcasına», bir süre sizi takip edecektir. Emeklilik, adliye-
de, omuz başında var veya yok olan sorumluluk demektir.
Birlikte hayal kural ım istersiniz: El attığn ızda ceketinizin
kolu içinde, bir kolunuzu bülamad ığınızı varsayalım, son-
ra öbür kolunuz. Tela şla yokladığınız her yeriniz. Daha
sonra hiçdenlik, bu adaletin «emekli»sidir işte.

Bir yol ayrımıdır, emeklilik. Bilinmez. «Gitme» demek
için mi <'yanıldın, düzelt de öyle git» demek için mi? gide-
ceksiniz. Kanun «as» dedi, astınız. «Git» derse gitmemek
olur mu(!) Ama, aşağıda size anlattığım «Aziz dostum»un
öyküsü o kadar başka ki!

Yılların nasıl geçtiğini o da pek anlayamamıştı. Adliyedeki hiz-
meti kırk yılı aşmıştı. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından
emekliliği gelmişti. Sabah erken Adliyedeki odasında özel eşyala-
nm toplarken, masasının gözünde sakladığı, üstüne küçük çakısıy-
la; bir, iki, üç, dört, be ş diye çentikler açtığı , beş kınk uçlu kalemi
eline almış , uzun uzun düşünmüştü.

Bu, beş kırık uçlu kalem, verdiği ve katıldığı beş idam hükmü-
nün amsıydı . Diğerleri için bir diyeceği yoktu. Ama tek çentikli ka-
lem (!). 0 olayda iki san ık vardı. Suçu birbirlerine at ıyorlardı. Suç
ağırdı, suçlu olan as ılacaktı. Deliller pek karışıktı . Kıdemli üye bir
sanığın, Başkan diğer sanığın, suçlu olduğuna inanmıştı. 0 tarih-
te kıdemsiz üyeydi. Kimin oyuna kat ılırsa sanıklardan biri veya di-
ğeri asılacaktı. Bir türlü karar veremiyordu. Şöyle düşündü: Baş -
kan daha tecrübeliydi, daha doğru düşünürdü. Başkana katıldı .
Sanığın biri beraat etti, öbürü as ıldı .
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Sonra kıdemi artmış , kendisi Ağır Ceza Mahkemesi Ba şkam
olmuştu. 0 zaman, şimdiki tecrübesi olsayd ı böyle bir karara katil-
mayacağım çok iyi biliyordu.

o akşam arkadaşlarımn verdikleri veda yeme ğinde, arada bir
dalıyor, tek çentikli kalemin öyküsünü dü şünüyordu. Ben de yeme-
ğe davetli idim. Kendisi yak ın arkadaşımdı, ta liseden. Yemekten
sonra beraber çıktık. Yolda hiç konuşmadı . Üzüntüsünü emeklilik-
ten sandım. Bir kaç kez söz ettim. Hizmetlerini övdüm. Cevap ver-
miyordu.

Dostumu ikinci kez, hasta yata ğında ziyaret ettim. Eski dosya-
yı bulmuş , okumuş , uzun yolculuklar yapmış ve yıllar önce beraati-
ni sağladığı kişiyi bulmuş , doğruyu öğrenmek istemiş . Adam haki-
mi hemen tammış . Söz arasında «siz o işi benim yaptığımı biliyor-
dunuz, değil mi?» diye gülümsemiş .

Dostuma ilk kriz hemen, oracıkta gelmiş , ikinci kriz, onu has-
tahanede ziyaretimden üç gün öncesiydi. Tek çentikli kalem olay ı-
ni hastahanede kısık bir sesle bana o zaman anlatt ı. Anlatırken
arada susuyordu. Takatsizdi.

Birkaç gün sonra oğlu telefon etti, beni istemi ş . Hemen gittim.
Yetişemedim, öleli pek az olmu ştu. Son defa görmek için odasına
girdim. Tek çentikli kalem parmaklar ımn arasında idi. Yavaşça al-
dım. Saklıyorum.

f. Gereği Düşünüldü:

Biz avukatlar «gereği düşünüldü» denince hemen ayağa kalka-
rız. Davada samk vekili idim. Karşı masada katılan vekili meslek-
daşım oturuyordu. Ba şkan «gereği düşünüldü» dedi. Ayağa kalk-
tım. Melsekda şım kalkmadı. Başkan duymadığım sanmıştı . Tek-
rarladı : «gereği düşünüldü». Tam bu sırada meslekdaşımın başı

136	 4



Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (II)

düştü, önündeki masaya. Kafanın bir yere çarp ınca çıkardığı tok
ses. Olmüştü.

Meslek boyunca unutamıyorum. Her «gereği düşünüldü» de-
nince tok sesi. Barolar. Birliği Genel Kurulunun bir toplant ısında
Kayseri Barosu Başkanı Ömer Gözübüyuk kürsüde konuşuyordu.
Uyarıcı, özyerici bir konu şmaydı. Konuşmasını şöyle bağladı :
«Adalet, çözemeyeceği düğümü atmamal ıdır». Bu sözden sonra ha-
fifçe sallandı . Olduğu yere yıkildı . Başı yere çarpmıştı . Aynı tok
ses.

Kayseri'ye her gittiğimde rahmetli meslekda şımın mezarını zi-
yaret ederim. «Gere ği düşünüldü», «Çözemeyeceğimiz düğümü at-
mayalım»!.

g. Kazanç:

Hocam Vasfi Raşit Sevük s ıkıntı içinde öldü. Ölümü bana şu
anıyı daima ammsatır. Ünlü bir Baro Ba şkanı ölürken yanına se-
venleri toplanmıştı . Tok gözlüydü. 0 dönemde avukatlara kağıt pa-
ra verilmezdi, bir ufak me şin torba içinde bir kaç alt ın konur, ayak
ucuna bırakılırdı . Zaruret içinde ya şayan Baro Ba şkanına «üstad
ayak ucunuza o kadar kese bırakıldı . Neden böylesiniz» diye sorul-
du? Yanıt şöyle oldu: Almak için e ğilmek lazımdı, yapamadım.

Yabancı bir Baro Başkanının bu amsını Hocam Vasfi Ra şit Se-
viğ in ölümünden ayıramıyorum.

AVUKAT VE HAKIM:

Ünlü bir Fransız avukatı olan Tolemon şunu anlatır: Genç bir
avukattım. Karşı tarafin avukatı İçişleri Bakanımn yeğeni idi.
Mahkemeye bir genelge ibraz etti. Davas ını bir kaç gün evvel İçiş-
leri Bakanlığının yayınladığı bu genelge ile ispata çal ışıyordu. Ben
savunmamı yaparken mütemadiyen sözümü keserek genelgeyi ha-
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tırlatıyordu. Hakim kızdı: Sizin genelgeniz ne kanun ne de içtihat-
tır, dedi, biraz evvel ibraz edilen genelgeyi sepete att ı ve bana dö-
nerek «devam ediniz» dedi. Sonunda davayı kazandım.

Bu Fransız avukatm anısı bana kendi başımdan geçeni hatır-
lattı. Zamanın iktidarınca tutulan bir ki şinin avukatı idim. Bir
gün müvekkilim beni çağırdı . Emniyetçe haz ırlanan bir raporu na-
sıl oldu ise eline geçirmi şti. Mahkemeye ibraz için bana vermek is-
tedi. Almad ım «Zabıta ile temasta bir avukat» ile gözükmek iste-
mediğimi söyledim. Ertesi gün müvekkilim beni azletti (!).

KENDI KENDINI CEZALANDIRMAK:

a) Felç:

Küçük çocuğu felçli idi. Kadın karakola başvurdu. Çocuğu, ba-
şına vurmak suretiyle öldürdüğünü söylüyordu. Felçli çocuğa bak-
maktan usanmıştı . Rapor geldi. Çocuk mangal ın üstüne dü şmüş ,
yanarak ölmüştü. Kadın muayeneye sevkedildi. Çocuğuna çok iyi
bakan, onun yanından aynlmayan anne o gün bir alış veriş için dı-
şarı çıkmış , döndüğünde çocuğunu ölü bulmu ştu. Kendini cezalan-
dırmanm yolunu yalan ikrarda bulmu ştu.

b. Resim:

Zabıta, yakalanamayan suçluların resimlerini gazetelere verir,
bu zabıtanın halktan yardım istemesidir. Bu tutumun ele ştirilecek
bir yanı yok mu? Suçlu ile halkı karşı karşıya getirmekle ne kaza-
mlır, bilinmez. As ıl bilinmeyen ne kaybedilir.

Olay: Geldi, Gülhane parkının, ağaçların sık yerinin en arka-
sındaki s ıraya oturdu. Yorgundu. Ayakkab ılarını çıkardı . Gün bat-
mıştı . Elindeki gazetenin bir sayfas ını yırttı . Tozlu ayakkabılarını
sildi. Başını elleri arasına aldı . Bir süre düşündü. Sonra ba şını kal-

n
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dırdı . Bakışları tuhaftı . Yere tükürdü. Ayakkab ılarını sıramn ba-
şucuna koydu, üstüne mendilini serdi. Ba şını koydu. Uyudu.

Sabaha karşı parkın bekçisi onu gördü, dürttü. Uyand ıramadı .
0 tarihlerde Adli Tıp Kurumu Gülhane parkının karşısındaydı .
Morga kaldırdılar.

Cebindeki gazetenin ilk sahifesinde aranan katilin resmi var-
dı . Onun resmiydi. Morg raporu: «Ölüm nedeni saptanamad ı».

c. Hayal ve Gerçek:

Karadeniz yörelerinde iki köy vardır. Giresuna yakın. Arala-
rında bir dağ çukuru, uçurum gibi, içi yeşillik ve derin. Dibinde,
yukarıdan bakınca ağaçtan görünmeyen, sesi duyulan ince bir de-
re akar, denize doğru. Her iki köyün arkas ı ormandır.

Köyün birinden öbürüne gitmek için sahile kadar inmek, son-
ra öbür köye kadar yamacı tırmanmak gerekir, yaya iki saat kadar.

Uçurumun kenarındaki evin oğlu Recep askerden yeni geldi.
Gün doğuşu alaca karanl ıkta karşıya bakarken öbür köyün uçuru-
ma yakın yerindeki evin önünde, bir kadm gördü, beyazlar giyin-
miş . Bundan sonra her sabah Recep aynı yere gelir, karşıyı seyre-
derdi. Bir gün elini başına götürdüğü sırada karşıdaki kadın da ay-
nı şeyi yaptı . Bazen sis basar, gözgözü görmez olurdu. Sis dağılma-
ya başlayınca, beyazlar giyinmi ş kadın - hayal gibi - yavay yava ş
ortaya çıkardı .

Nihayet Recep karar verdi. Anasını karşı köye görücü gönder-
di, kızı istedi. Verdiler. Anas ı biraz yadırgadı, kız bu kadar çabuk
verilmez ki. Birkaç gün sonra çeyizleri ile birlikte gelin kız, at sır-
tında geldi. İsmi Fındık kızdı .
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Günler geçti. F ındık kız hiç konuşmuyor, sadece Recep'in de-

diklerini yapıyordu, sessizce. Bir gariplik vardı, üzerinde. Bazen

gözleri bir yere takılır, saatlerce hiç kıpırdamadan dururdu. Recep

seslenince irkilir, yerinden fırlardı. Arada bir Recepin yan ına so-

kulur, gözlerinin içine bakard ı , sevgi ve hüzüne.

Zaman geçti, Recep huzursuzla ştı . Belki değişir diye çocuk

yapmasım salık verdiler. Bir çocukları oldu. Fındık kız hiç değiş-

medi, konu şmadı .

Nihayet Recep karısım, çocuğunu aldı , öbür köye götürdü. Fın-

dık kızı babasına tesim edip köyüne döndü.

Bir hafta kadar sonra, bir sabah Recep'in kap ısı çalındı . Fındık

kız, kucağında çocuğu, üstü ba şı perişan, yürüyerek gelmişti. Re-

cep kadim kovdu. F ındık kız ağlayarak bir kaç adım yürüdü, son-

ra döndü bir şeyler söylemek istiyor, söyleyemiyordu. Çocuğu baba-

sına doğru fırlattı . Recep tutamadı, çocuk yere düştü, başı taşa

çarptı , öldü.

Fındık kız tutuklandı , Ağır Cezada, dilsiz dilini bilen tercüman

aracılığı ile güçlükle, yargılandı, evlat öldürmekten. Dava uzun
sürdü. Hüküm giydi, temyiz ettik, Yarg ıtay tedbirsizlikle ölüme ne-
den olmaktan kararı bozdu, tahliye kararı verdi.

Sonradan öğrendim Fındık kız her sabah evinden ç ıkar, orman

gider, bir meyve ağacının dibine oturur, bir odun parças ım, çocuk

tutarcasına, kucağında sallarmış , saatlerce.

ÇIĞLIK:

Fatma, küçük çocuğunu boğarak öldürmekten suçlandı . Hal-

buki olayın aslı şöyledir:
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Samsun'dan Sinopa giden yol köyü ikiye ay ırır. Köyün aşağısı
denizde biter. Köyün yukar ısında bir çınar ağacı vardır. Çınarın
üst tarafinda meiarhk bulunur. Ağaç adını vermiştir, köye: Çınar-
ii köy. Oradan başlayan köy yolu, denize kadar uzanır. Yolun sağın-
da, solunda evler s ıralanır, karşılıkh.

Evlerden biri Fatma'ların, karşısındaki Zeynelgillerin evidir.
Fatma ile Zeynel'in anaları karde ş çocukları , yakın akraba. Fatma
ile Zeynel karşılıklı evlerde doğdular, iki yıl arayla. Beraber

.
 büyü-

düler. Karde ş çocukları, birbirlerinden hiç ayrılmazlardı . Daha kü-
çükken birlikte oynarlardı. Deniz kenarında küçük yassı taşları
denizde sektirirler, bazen yukarıdaki çınar ağacına doğru çıkarlar,
ağacı saran tahta kerevete otururlardı, yan yana.

Yıllar geçti, böylece. Bir gün çmarın dibinde otururken Zey-
nel'in eli Fatma'nın eline değdi. Zeynel titrer gibi oldu. Fatma ba-
şını kaldırdı , Zeynel'le bakıştılar. Bu başka türlü bakıştı. Yine yıl-
lar geçti. Zeynel askere gitti, dönüşte evlendiler, bir çocukları oldu.

Çocuk büyüdükçe tuhafla şıyordu. Durmadan ağlıyordu. Niha-
yet Samsun'a hastahaneye götürdüler. Ağlaması artıyordu. Doktor
sık sık geliyor, ilaç veriyordu. Çocuğun ağlaması durmuyordu.
Hastahanede çocuk ile annesi aym odada kal ıyordu. Bir gece Fat-
ma uyuklarken birden uyand ı . Çocuğun aklaması durmuş , çırpım-
yordu. Garip bir çığlik çıkıyordu ağzmdan, Fatma çocuğu kucağına
aldı, sallıyordu. Çığlıklar durmadı, sürüp gitti, sonunda çocuk kas-
katı kesildi. Ölmüştü. Köy mezarlığına gömdüler. Annesi yıllarca
bu çığlığı unutamadı, düşündü eğer çığlığı durdurabilse idi, çocuk
belki de ölmeyecekti. Fatma tekrar bir çocuk istiyordu, ikinci çocu-
ğun birincisi gibi olacağı söylenemezdi. Zeynel istemiyordu ama
eşinin ısrarlarına dayanamadı .
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Fatma tedbir almadı , gebe kaldı : Doğan çocuk büyüdükçe hır-

çmlaşıyor, ağlamaya başlıyordu. Bir süre geçer diye beklediler.

Geçmedi. Annesi evvelki çocuğunun çığlığım anımsıyordu. Çocuğu

yine Samsun Hastahanesine götürdüler. Annesi yan ında kaldı .

Doktor sık sık gelip bakıyordu, ama çocuğun ağlaması bir türlü

geçmiyordu.

Bir gece çocuğun ağlaması ile uyanan Fatma çocuğu kucağına

aldı. Salladı. Ağlama durmuyor, artıyordu. Yine çığlık başladı .

Bundan evvelki çığliğa benziyordu. Fatma çığlığı durdurursa çocu-

ğun ölmeyeceğini düşündü, çocuğu yatırdı , yastığı üstüne bastırdı ,

biraz sonra çığlık durdu çocuk boğulmuştu.

Fatma'yı çocuğunu öldürmekten yargıladılar savunması kabul

edilmedi, Fatma cezas ını tam çekmedi, cezaevinde intihar etti.

Alıp köye getirdiler, Çmarın üstündeki mezarlıkta ölen iki ço-

cuğunun yamna gömdüler.
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SÖYLEŞİ

S. - Sayın Hocam, 1947 yılında verdiğiniz dilekçeyle, 'Avukat-
lık Kanununun aradığı şartları ihraz etmiş bulunmaktayım, gere-
ken evraklan ekli olarak sunuyorum, ruhsatname istihsal edebil-
mekliğime müsaade buyurulmas ını, en derin saygılarımla arzede-
rinı " demişsiniz. Sizi Fehmi Yağcı ve Aziz Barıkan takdim etmi şler.
0 ilk günü hatırhyormusunuz?

Y. —0 günü daima büyük bir heyecanla hat ırlıyorum. Beni Ba-
roya takdim etmi ş bulunan Fehmi Yağcı askerlik arkada şımdı. Az-
iz Barıkan ise eniştemdir. Her ikisi hakkında da duyduğum saygı-
yı açıklamakta, bu saygıyı ifade edebilecek tümceyi bulmakta güç-
lük çekiyorum.

Sizler beni buraya davet ettiğiniz zaman usta dediniz, üstat
dediniz. Bana öyle geliyor ki, Avukatl ık mesleğinde hiç kimse usta
olmayacaktır. Her olay kendine özgü o kadar farkl ı nitelik taşır ki,
raslayamadığımız bir olayda, hepimizin herzaman acemi say ılma-
sı gerekir. Sanırım ki bu, mesleğimizin ve meslek kurallarımızın
eşitlik nedeninin deneylerle kamtlanmış bir gerçeğidir.

S. - 0 sırada sizi Bülent Nuri Esen üstadımız soruşturmuş ve
uzun, çok güzel bir rapor haz ırlamış , raporunun bir bölümünde
şöyle deniliyor. "Gerek liseden emsali bulunan ve halen bir kısmı
Ankara'da resmi daire merkezlerinde ve di ğer kısmı Adalet Bakan-

(*) Ankara Barosu Dergisi 1982, s. 233-245.
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lığı ileri gelenleri aras ında yer almış bulunan arkadaşlarının ve

gerekse kendisini özel surette tan ıyanlarla, akademik çevreler

mensuplarının manevi ve fikri mükemmelliği üzerinde müttefik

bulunduklarım tesbit etmekle iftihar duydu ğum bu güzide genç ar-

kadaşımız ın Baromuza intisabının meslek için bir kazanç te şkil

edeceğinden asla şüphem yoktur'.

Y. - Bülent Nuri Esen karde şim nur içinde yatsın, birbirimizi

çok yakından anlayan ki şilerdik. Herhalde o bahis buyurduğunuz

raporda iltimas etmiş olsa gerekir.

S. - Dosyadaki kayıtarımıza göre 5.5.1947 tarihinde dilekçe
vermişsiniz ve 1. Il. 1951 yılında Avukatlığa başlamışsınız. İlk aldı-

ğımz davayı ve ücretini hatırlıyor musunuz?

Y, - Posta Caddesinde ufak bir odada büromu açm ıştım, yakın-

larımdan birisinin davas ı bana geldi, sanırım ki 150 TL. civarında

bir ücret almıştım.

S. - Mesleğe başlamadan evvel ba şka işlerle uğraştınız mı?

Y. - Ankara Erkek Lisesini bitirdikten sonra, Ankara'da bir
tek Yüksek Okul vardı . Hukuk Mektebi. Biz de ona girdik. Bir ara-
lık doktor olmak gibi bir arzuya da kap ılmamış değilim, ama ola-
naklarım yoktu. Ankara'daki tek mektebe yaz ıldım. Ama bu rast-
lantının, ne kadar mutlu bi rastlantı olduğunu şimdi çok iyi takdir

ediyorum.

Liseden sonra Ankara Adliyesinde zab ıt katipliği yaptım. Fa-

külteyi çalış arak bitirdim. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi za-
bit katipliği sınavı açıldı , son sımfı okurken katiptim. Fakülteyi bi-
tirdim. Avrupa imtihanı açıldı . Kazanchnı .

Dönüşte bir süre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evlerinde ça-
lıştım ve o esnada Türkiye'de o ana kadar yap ılmayan "infaz tüzü-
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ğü"nü haz ırladım. Nizamnameyi yaptım, sonra askere gittim. As-
kerliğim 2. Dünya Harbi s ırasında 3 küsür sene sürdü. Bir gün ga-
zetede bir ilan gördüm, Hukuk Fakültesi'ne Doçent alınacak diye,
çalıştım kazandım. 0 zaman Asistanl ık yoktu, doğrudan doçentli-
ğe alındık. Ondan sonra be ş sene doldu. Profesör oldum. Profesör
olduktan bir kaç sene sonra Hukuk Fakültesi Dekanlığına seçil-
dim. Oradan da Cumhurba şkanlığı Baş Hukuk Müşavirliğine se-
çildim. Fakat oradaki çalışmamı Barolar Birliğine seçilince bırak-
tım. Maksadım şuydu: Barolar Birliği ne de olsa tenkit edici bir du-
ruma gelecektir, icra organ ının yamnda görünüp, bir de böyle gö-
rev işgal etmenin büyük bir çelişki olabileceği sonucuna yardım.

Barolar Birliğinde birbiri ardına üç dönem, yani oniki y ıllık bir
süre için seçildim. Fakat son dört sene geldiğinde, hissettim ki, ay-
nı şerefli mevkiye istekli ve layık benden çok genç arkadaşlarım
vardır. Bu mevkide yıllanmış olmanın bende uyandırdığı bir mağ-
dunluk hissi ile süremin bitmesine iki yıl kala, bu görevden ayrıla-
cağımı bütün Barolara bildirdim. Maksad ım Barolar Birliği yerine
oturmuştur, genç, dinamik arkada şlarım vardır. Onlara yeni im-
kan hazırlansın diye düşündüm, nitekim uygulama bu düşünce-
mi ne kadar hakl ı olduğunu da gösterdi. Bugünkü Barolar Birli-
ği Yöneticileri gerçekten görevlerini gereğinden daha çok fazla ya-
pagelmektedir.

S. - Size en çok tesir eden hukukçu kim acaba?

Y. - Kuşkusuz, kitaplarımda gördüğünüz gibi binlerce talebe-
sinden biri olmakla övündüğüm hocam, rahmetli Ord. Prof. Baha
Kantar.

S. - Avukat olmaya sizi iten etkenler nelerdir?

Y. - Benim avukat olmak aç ı sından amacımın ne olduğunu ya-
şamımla kanıtlamış olabileceğimi düşünüyorum. Sadece nazar

147



Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (11)

bilgilerin yeterli olabilece ği zannında değilim. Eğer avukatlığa
atılmasaydım, zannederim ki, benim genellikle kabul edilen teori
ve uygulamayı bağdaştırıcı tarafım mümkün olmayacaktı . Yalnız

bir şeyde dikkatli olmaya çalıştım. Teorisyen olmak hususundaki
görevime avukatlık görevimin mani oldu ğunu söylemek olana ğı
mevcut olmasa gerektir. Emsalime kıyasla birşeyler yapmaya ça-

lıştığımın belki kabul edilebilir. Bunun aksinin iddia edilemeyece-
ğini samrım. Nazan çalışmalarımın mesleğime kötü etki ettiği söy-

lenemez. Yalnız teori ile birşey olmuyor. Bir sımrdan öteye geçemi-
yorsunuz. Eğer benim kendi uzmanl ık alanım dışında, sadece pa-
rasal çıkarlarla izahı kabil çalışmalarım olsaydı bu söylediklerime
inanmayacaktmız. Derinlemesine gerçeği anlamaya çalıştığım uz-
manlık alammın dışında hiçbir görev kabul etmedi ğim herkesçe bi-
linmektedir.

S. - Sizi siyasete çekmeye çalıştılar mı hocam?

Y. - Fazlaca diyebilirim. Ama hiçbir zaman siyasete at ılmayı
düşünmedim. Sosyal olaylar hakkında bazı fikirlerim olmuşsa da
faal politikadan daima kaçındım. Bunu bilinçli olarak yap ıp yap-
madığımı da pek kestiremiyorum. Ama zannediyorum ki bir örgüt
içersine girildiğinde örgütün genel eğiliminde düşünmek gibi bir
zorunluk vardır. Ben düşünce özgürlüğünü daima önde gördüğüm
için, kendi kendimi bağlamaktan herhalde çekinmi ş olmalıyım ki,
böyle bir deneyimim olmadı .

S. - Sizi en çok etkileyen bir an ınızı anlatır misiniz?

Y. - Bir genç samğı savundum, babas ını öldürmekten yargıla-
myordu. Ölüm cezas ına çarptırıldı , kurtaramadım, hüküm kesin-
leşti, hükmün kesinle ştiğini bildirmek üzere cezaevine gittim. Ni-
çin bunu yaptın? diye sordum. Verdiği cevap şuydu. "Ben de ger-
çekten bilmiyorum". 0 halde dedim. Baban seni, anneni çok mu
üzerdi. Hayır, dedi. "Aksine beni ve annemi hep el üstünde tutar-
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dı , fakat ben onu hiçbir zaman sevemedim". Yapacak bir şey yoktu,
çıktım, hapishane avlusunda bir kad ına rastladım. Neticeyi sordu,
söyledim, başladı ağlamaya. Avukat bey dedi, size birşey söyleye-
yim mi, çocuğumun öldürdüğü o adam çocuğumun babası değil.
Hemen koluna yapıştım, gidip gerçek babas ını bulalım, kanunda
yeri var kurtarırız dedim. Kadın dedi ki, yapamayız.Neden dedim,
çünkü çocuğumun babası sandığı kişiyle evlendiğimde, gerçek ba-
basından gebeydim.Hesap tutmadı , söylemek mecburiyetinde kal-
dım, gitti, çocuğun gerçek babas ını öldürdü, dönüp geri geldi. Ka-
til bilinmedi, sonrabana ve çocu ğuma o kadar iyi davrandı ki, ben
mutluydum, ama çocuk onu bir türlü sevemedi.

Bu olayı hiç unutamam. Yine unutamad ığım bir şey var. 0 gün
hapishane avlusunda yağmur yağıyordu.

S. - "Suçluyu kaz ıyımz altından insan çıkar" sözü üzerine dü-
şüncelerinizi ve bu söze etken olan di ğer nedenleri açıklar mısınız?

Y. - Ben Hümanist Doktrin akımına kendimi kaptırdım. "Bir
Ceza Avukat ımn Amları" isimli kitabımı yazmamın elbette bir ne-
deni vardı. 0 da sizin hafızamzda kalmak iltifatını bulmuş olan
"Suçluyu kaz ıyımz, altından insan çıkar" sözünü doğrulamak. Bi-
raz evvel bahsettiğim gözlemlerimde hep suçlunun kaz ındıktan
sonra altından ne çıkacağını araştırdım. Hep insan çıktı .

S. - 26 Temmuz 1973, Per şembe tarihli bir gazete şöyle man-
şet atmış : "Prof. Erem Üniversiteler Kanununu protesto için kür-
süsünden istifa etti". Sanırız, kesintisiz süre öğretim üyeliği göre-
vinizi bu tarihte b ırakıyorsunuz, gerekçelerini hatırlıyor musu-
nuz?

Y. - Bu gerekçeyi çok iyi hat ırlıyorum. Baz ı gerçekleri biraz
müphem ifadelerle aç ıklarsam beni bağışlayınız. Üniversiteler Ka-
nununun hazırlanmasında en büyük emeği Sıddık Sami Onar har-
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camıştır. 0 zamanlar biz genç doçentler olarak bu çalışmanın için-

deydik. Bu tasarıyı hazırlayanlar aras ında sonradan çok sorumlu

bir mevkiyi işgal eden bir meslekta şımız da vardı . Biz bu metne,

çok emeği geçen insanlardaki muhafazakarl ıkla bağlanmıştık. Fa-

kat aynı emek içinde olan bir meslektaşımızın sonradan siyasi ne-

denlerle üniversite özerkli ğini bertaraf edici hükümler kar şısında,
kendisine bu üzüntümü bir mektupla bildirdim, hemen arkas ın-

dan da üniversiteye istifam ı gönderdim. Eğer tek evlMımı kaybet-

seydim, acaba bundan daha az m ı üzülurdüm, bunu şu anda bile-

miyorum. Eğer istifa etmeseydim, şöyle bir yerme ile karşılaşır-

dım. Hem özerkliği elinden alınmış üniversitede hizmet edilecek,
hem de özerklik isteyen bir müessesenin Barolar Birli ğinin başın-

da bulunacaktım. Bu herhalde bir çelişki olarak yüzüme vurulurdu.

S. -. Gerekçenizi de aynen okumak istiyoruz. (Gözaltında fikir

özgürlüğünü kabul ve göreve devamdaki çelişmeyi kendi vicdanı-

ma, çok düşündüm, yediremedim). Diyorsunuz, aynı kamda mısı-

nız hocam?

Y. - Bugünde ayn ı kanıdayım, şunu kendim için söyleyebilirim.
Kendi kafamla bulduğum çizgiden sağ ve sola kaçtığım söylene-

mez. Hayatımda çelişkili bir yanımın olmamas ı ile övünüyorum.

S. - Uzun yıllar yaptığınız Barolar Birliği Başkanlığı görevi-

nizde, mesleğimizin yücelmesi için çaba gösterdiniz. Yap ılan bir
kongrede yayınladığınız bir genelge üzerine Balıkesir Barosu Avu-
katlarından biri sizi ve Barolar Birliği Yöneticilerini şikayet ede-
rek, görevinizi kötüye kullandığınız iddia edilmi şti. Anılan genel-

gede şöyle deniyordu: "Yürütme Organınca yargı kararlarının yeri-
ne getirilmemesinin hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü zede-
leyici boyutlara ula ştığını saptayan Genel Kurul, Avukatların Ba-
roların ve Türkiye Barolar Birliğinin bu tutuma tepki göstermek
amacıyla 1977 yılı içerisinde bir günün Türkiye Barolar Birli ği Yö-
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netim Kurulunca kınama günü olarak ilanı ile o gün avukatların
duruşmalara girmemeleri hususunu da ayr ıca karara bağlamış -
tır".

Y. - Hakkımdaki şikayet yalmz bu de ğildir, pek çok iddia ile
karşılaştım. Bizim kararlar ın uygulanmas ında gösterdiğimiz has-
sasiye, bunları benimsemeyenler tarafından hoş karşılanmamış
olabilir. Sanırım en uygun hükmü zaman gösterecektir.

S. - Kuruluşundan bugüne kadar büyük eme ği olan bir üstadı-
mız olarak Barolar Birliğindeki deneyimlerinizden bahseder misi-
niz?

Y. - Bazı şeyler söylemek mümkün. Ku şkusuz Avukatlık Ka-
nunu, Barolar Birliği gibi bir müessese yaratmakla çok ileri bir
adım attı . Elbette bu kanunun eksik taraflar ı da var. Fakat, benim
özel bir inancımı dile getirmeme müsaade edin. Şöyleki, Barolar
Birliği, Avukatlık mesleği için çok şeyler yapması mümkün olan
bir kuruluş , ama bugünkü Usul Yasalar ımızla istenilen dengeye
varılmasının imkans ız olduğu kamsmdayım. Başta gelen deneyi-
mim budur. Daha fazla uğraştığım Ceza Hukuku açısından sözet-
mek isterim. Bugünkü, Ceza Usulü böyle kald ığı müddetçe, bir
avukatın bugünkünden daha ileri bir olanağa kavuşmasına imkan
yoktur. Çünkü Usul Kanunumuz, esas ında eski çağlarda üstün bir
sistem olan sistemden değil, Ortaçağda ortaya atılan engizisyon
sisteminin biraz yumu şatılmas ından ibarettir. Demek istiyorum
ki, uygar çağların itham sistemi, daha sonra Ortaça ğ da engizisyon
sistemine dönüşmüş , daha sonra da Rönesansla birlikte Kara Av-
rupası nda bir karma sistem denilen sistem ortaya ç ıkmıştır. Ki-
taplar buna karma sistem derler ama yanl ıştır, bu sistem biraz yu-
muşatılmış Engizisyon sistemidir. Bizde Alman Usul Kanunu al-
mak suretiyle bu sistemi benimsedik. Bu sistemde başta gelen giz-
liliktir. Aleni safhaya geldi ğinizde zaten avukat ın görevi hemen

ao-
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hemen etkisiz bir hale dönü şmektedir. Bugün tamğa hatta kendi
müvekkiline aleni celsede soru sorabilmek hakkından yoksun olan,
görüşmesi denetim altında bulunan, yazışmaları gözden geçirilen,
tevkif anında müvekkilinin yamnda bulunmayan bir avukat, her-
halde çok geri safhalarda çal ışan bir kimse olarak telakki edilebi-
lir. Bu itibarla, bu Usul Kanunumuzun tahkik sistemi aç ısından
değiştirilmesini, yepyeni bir Ceza Usul Kanunu yap ılmasını , baş -
kanlık göreyim sırasında sık sık karşıma çıkan bir endişe kaynağı
olarak gördüm. Bu kanaatimi halen muhafaza ediyorum.

Bugün avukat olarak baz ı imkanlardaıı. biraz faydalanabiliyor-
sak, gerçekten bu biraz da kendi çabalar ımızla fiilen elde ettiğimiz
imkanlardan öteye gitmemektedir. Ama art ık, savunma mutlaka
yasallaşmalıdır.

S. - Efendim, Avukat olarak bugünlerde iki tür yak ınmamız
oluyor. Birincisi yarg ıçların tutumuyla ilgili. Çoğu yargıç, karşısın-
daki avukatı, savunma yapan birisi olarak de ğil, azarlayabileceği
birisi olarak görüyor. İkincisi Avukatl ık Yasasınm bir maddesi var.
"Tüm resmi makamlar avukata yardım etmekle yükümlüdür" di-
yor bu madde, ancak bu maddede ters uygulan ıyor, nasıl düzeltilir
bu, 1947'de de durum böyle miydi?

Y. - Ben, bu Avukatl ık Kanunundan evvelki dönemi de ya şa-
dım. 0 dönemin bugünkünden de daha şikayetli olduğu kanısında-
yım. Ama bununla, bugün avukatm maruz kaldığı muamelenin
haklı olduğunu söylemek durumunda değilim. Yalnız biraz evvel
işaret ettiğim gibi, savunman ın gerçek kuralları yasallaşmadıkça
bu derdin bir çaresi bulunmayacak, sadece yarg ıçtan yargıca deği-
şebilen tutumlarla karşılaşacağız. Çözüm kesin surette savunma-
yı ön plana çıkartacak bir yasa değişikliğinde görülebilir.

S. - Bir de kürsü farkını ortadan kaldırmak lazım hocam. Ma-
lum savcı yukarda avukat aşağıda.
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Y. - Bakınız bu çok ilginç. Bundan 3-4 sene evvel Irak'a gitmi ş-
tim. Bir mahkemeye girdim. Hakim kürsüdeydi. Savc ıyı aradım
kürsüde yoktu. 0 da avukatın tam karşısında, bizim gibi bir masa-
da oturuyordu. Bu itibarla yak ın komşularımız da bile savcı ile
avukat aym seviyede olursa, bizim ne kadar geride olduğumuzu
anlamak daha kolayla şır.

Savcı ile avukat konusuna gelince. Bunlar ın bir parça geçmişi
üzerinde durmak, çeli şkiyi daha da çıplak ve ac ı olarak gösterebi-
lir. Şöyle ki, Savcılık müessesesi Anglo-Saksonlarda yoktu. Fran-
sa'da icat edilmiştir. Hatta Fransa'da savc ılık müessesesi ileri sü-
rüldüğü zaman hayli sert eleştirilere maruz kalmıştı. Fransa'da
savcımn bir adı "Mösyö lö Parke"dir. Parke bizim bildiğimiz şu ze-
min. 0 zaman savc ı avukat gibi parkede yerini al ırdı . 0 zamandan
bu zamana halk dilinde savc ının adı "Mösyö Lö Parke"dir. Zaman
geldi, parke yükseldi, yükseldi, kürsünün kenarına ahzı mevki ey-
ledi.

Avukata gelince, ilk zamanlar, mesela, eski Yunanda savc ılık
müessesesi yoktu. Herhangi bir vatanda ş diğerini itham edebili-
yordu. Sokrat'ın yargılanmasım hatırlayımz. Fakat sonra Litograf
diye bir zümre türedi. Çünkü vatanda ş mahkemede savunmas ım
yapamıyordu. Bunun üzerine bazı kişiler bir yaz ıcı gibi dükkan
açıp, davada tarafların söyleyeceği sözleri bir kağıda yazıyor ve iş
sahibine veriyor, i şsahibi de bunu mahkemede okuyordu. Fakat bu
sefer okunmas ını da beceremediklerinden bu yava ş yavaş meslek
haline geldi. Fakat daha sonralar ı mu mesleğin Engizisyon döne-
minde ortadan kaldırıldığına, herşeyi hakim yapar denildiğine şa-
hit oluyoruz.

Arkadan Rönesans gelince avukatlara büyük olanaklar tamn-
dı . Bu olanaklar arasında şuna rastlıyoruz. Avukat kalkıyor, salon-
da yürüyor, hatta hakimin önüne kadar gelip, hakime elleriyle da-
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hi hitap edebiliyordu. Bu biraz fazla görüldü, sert tedbirler al ındı ,

avukatın önüne bir parmakl ık konuldu. Yani avukat bu parmakl ık-
tan öteye geçemiyordu. Bugün Baro kelimesi köken itibariyle İtal-

yancadır. Fakat İtalyanlar Baro kelimesini kullanm ıyorlar. Ben
bunu merak ettim, dediler ki, Baro kelimesi Barradan gelir, yani
avukatın önüne konan parmakl ıktan gelir. Bu itibarla biz parmak-

lığı kaldırdığımıza göre "Avukatlar Konseyi" deyimini kullanmay ı
uygun buluyoruz.

Bizler ise, Fransız kökenli "Baro'yu parmakl ıktan aldık ve ifti-

harla kullanıyoruz. Bence "Baro" kelimesi terk edilmelidir. Bugün,
parmaklık kalktı , kalktı ama, önümüzdeki masayı terkedip, şöyle
salonda ufak bir gezinti yapmaya olanak var m ı acaba? Parmakl ık
fiilen devam etmiyor mu?

S. - Türkiye'de jürili bir sistem olabilir mi?

Y. - Ben uzun bir süre jürili sisteme k.ar şı idim. Fakat bilmiyo-
rum, nedendir, son yıllarda jürinin daha faydalı olacağına inanma-
ya başladım. Tekniğine girmek, belki de bu konu şmanın dışına çı-
kar.

S. - Efendim, hukukçu olarak bizi çok u ğraştıran ve bugünler-
de Türkiye'de çok tartışılan bir konu var. !dam. Bu konuda bir şey
söylemek ister misiniz?

Y. - Benim Ölüm Cezas ına karşı olduğum artık pek malum.
Niçin ölüm cezas ına karşısın sorusuna bilimsel nedenler ileri süre-
bilirim. Ama ben size müsaade ederseniz, anılarımdan başlayarak
birşeyler söylemeye çahşayım. Çünkü benim kan ıma göre hiçbir
zaman hiç kimse yaln ız düşüne düşüne bir şeyin yanında veya kar-
şısında olamıyor. Yaşantımızda rastladığımız olayların düşünsel
inançlarımıza etkisi olduğu muhakkak.
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Ben öğrenci iken adliyede Ağır Ceza da katip idim. Ya şlı bir
başktibimiz vardı . Emekliliğini bekliyordu. Bir sabah geldim bak-
tım, bir dosyanın karşısında düşünüyordu ve gözünden bir iki
damla gözyaşı döküldü. Birden şaşırdım, "Ne oldu, Ba şefendi" diye
sordum. "Birşey yok dedi, oğlum, ben hep ölüm cezas ı tasdik gelin-
ce böyle ağlarım" dedi. Sonra "hadi git, izinlisin, evinde ders çal ış ,
kimbilir belli olmaz belki ilerde bir şeyler yapabilirsin". İşte ölüm
cezasına karşı olmaklığımın belki de kökeni, şu katiplik zamanım-
dan gelmektedir.

İkinci bir olay, bir ölüm cezası bahis mevzuu idi.b Hala adam ın
suçsuz olduğuna inanırım, ama, bu yeterli değil. Hüküm kesinle ş-
ti, infaz bahis mevzuu. Malum bizim Usul Kanunumuzda, infaz s ı-
rasında bulunması için avukata tebligat yapil ır. 0 zamanda çok
genç ve tecrübesiz bir avukatım. Çağrılınca gitmemek olmaz gibi
geldi bana ve gittim. Herşey haz ırdı . Adamı sehpa üzerine çıkart-
tılar. Son isteği olarak sigara verildi, yarısına kadar içti, att ı, bana
döndü: "Tut elimi" dedi. Adam ın elini tuttum. Adam as ıldı .Ama,
adamın nasıl soğuduğunu ben duydum. Bir adamın nasıl soğudu-
ğunu eğer duymamışsanız, ölüm cezasını müdafaa edebilirsiniz.
Diğer bilimsel iddialarım kitaplarımda zaten yazılı .

S. - Anılarınızda yer aldı . Suçsuzluğu sonradan kanıtlanmış
olaylar da var.

Y. - Pek çok, pek çok. Hiç unutmam. Kayseri Barosu Ba şkanı
Ömer Gözübüyük'ün bir sözü vard ı. "Adalet çözemeyece ği düğümü
atmamalıdır" ilginç değil mi? Bu aynı zamanda başka bir şey de
akla getiriyor. Bir gün Ağır Ceza'da idik. Ben sanık avukatıyım.
Karşıda da yaşlıca bir meslekta şım vardı . Müdahil vekiliydi. Ba ş-
kan duruşmanın sonunda "Gereği düşünüldü" deyince ben hemen
firladım, karşıdaki avukat oturuyordu, kalkmad ı. Başkan tekrar
duymadı zannı ile sözünü yineledi, yine kalkmad ı . Biraz sonra küt

4	
155



Prof. Dr. FARUK EREM ARMA ĞANI (II)

diye kafas ı öndeki masaya düştü kalpten gitmi şti. Kafanın sert bir
yere vurduğunda çıkardığı sesi hala unutamam.

Ondan sonra Barolar Birli ğinin toplantılarından birinde, bah-
settiğim Ömer Gözübüyük, çok güzel konuştu. Yukarda bahsetti-
ğim sözü söyledi. Durdu, biraz sonra yere y ıkıldı . Biz Yönetim Ku-
rulu Üyeleri arkasındaydık. Kafanın tahtaya vururken ç ıkardığı
tok ses, şimdi nerede "Gereği düşünüldü" denilse, bunu benim
ammsamamam mümkün de ğil. Unutmadığım olaylardan bir tane-
si de bu.

S. - Hocam siz, akademik ve meslekteki özlü çal ışmalarınızla
avukatlığın felsefesini yapabilecek durumdas ınız, bu konuda neler
düşünüyorsunuz, bir çalışmanız var mı?

Y. - Bütüm amacım, Barolar Birliğindeki meslek kuralları şer-
M idi. Bunun üç baskısını ancak yapabildim. Fakat şimdi elimde-
ki dökümanlar, bunu koskoca bir kitap haline getirebilecek düzey-
de. Fakat baskı imknlarımız maalesef. Eğer Birlikte bu imkanı
bulamazsam, meslekten ayrılmadan bunu tek ba şıma yapacağım.
Orada, faydal ı olabileceğini sandığım gerek anılar, gerekse de di-
ğer memleketlerde yerle şmiş kurallann hepsini nakledeceğim. Bu
çalışmama devam ediyorum.

S. - Avukatlık Kanunu 154. maddesi ile ilgili deneyimleriniz
var. Bu maddeyi mesleğimizin gelişmesini önleyici ve onur kırıcı
olarak görmemiz mümkün mü?

Y. - Bakımz evvela, işten yasaklama Ceza Kanunumuzda da
mevcut. Genellikle yalnız 154. madde değil, meslekten yasaklama-
nın, kavram olarak üzerinde durmak Mz ım. Bugün batılı memle-
ketlerde meslekten yasaklama denilen müessese kald ırılmıştır.
Çalışma hakkımn bir kimseden alınması mümkün değil. Çünkü
çalışma, yaşamı sağlayan bir kaynaktır. Bu itibarla meslekten
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mahrumiyet veya yasaklama denilen müessesenin kökenine kar şı.
yım. Kaldı ki, avukatlar için bu yasaklama, hele bizim kanunu-
muzdaki gibi mantıksız bir sisteme dönü şmesi büsbütün isabetsiz-
dir. Ve haksızchr, da. Ayrı a o yasaklama ile meydana gelen zarar,
sağladığını zannetiği faydanın da çok ötesinde kalmaktadır. Yani
adalet duygulanm ıza ters dü şen bir orans ızlıkla karşı karşıyayız.

Bu konuda Barolanm ız gerçekten iyi direnç gösterdiler. Hatta,
idarecilerden baz ılarmın Adalet Bakanlığı tarafından mahkemeye
dahi verilip memuriyet vazifesini suistimalden yarg ılandılar. Ama
mutlu olarak söyleyebiliriz ki, benim hat ırlayabildiğim kadarı ile
birkaç Ağır Ceza'da bizler beraat ettik.

S. - Hukuk dilinin özde şleşmesi konusunda ne düşünüyorsu-
nuz, varsa bu konudaki çal ışmalarınız hangi seviyede?

Y. - Evvela şunu söyleyeyim. Bugün bir Arap milliyetçili ği doğ-
muştur. Fiihakika birbirlerini k ırmakla meşguldürler. Ama bir
Arap Milliyetçiliği kavramı vardır ve milliyetçiliğin kökenlerinden
bir tanesi de şudur. Eğer İslam dinini, Türkler gibi barbar bir ırk
almasaydı , Araplar bu kadar geri kalmazd ı . Arap milliyetçiliğini
uyandırmak için sarfedilen çaba budur. Ve bizi millet dahi saymaz-
lar, adamların kendine özgü bir dilleri bile yok bunlar nas ıl millet
olur derler. Bu tez çok uzun bir süre Arap aleminde i şlendi. Bu,
sırf, bir Arap milliyetçiliğini Türklerin sırtından yaratabilmek
içindir.

Ben arı Türkçe'ye eğilimliyim. Eskiliğime rağmen, becerebildi-
ğim kadarıyla bu akımı kendimi yedirmeye çalışıyorum. Belki di-
yorum bunun kökeninde, şu Arap milliyetçiliğindeki sakatlık olsa
gerektir. Benim kül halinde bu soru hakkındaki kanaatim bu. Şim-
di hukuk diline geçelim.
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Bizim Ceza Kanunumuzu açtığımız zaman, öyle kelimelerle

karşılaşırsınız ki, bunun kökeni nereden geliyor diye merak eder-
siniz. Herkes zanneder ki, 1889 Italyan Ceza Kanunu, Mahmut
Esat Bey zamanında bir kurul tarafından tercüme edildi, bu metin

meclisten geçti. Bu bir tarihi yanılgı . Bu yanılgıya ben şöyle vakıf
oldum:

Eskiden, her Istanbul'a gitti ğimde o zaman yanmam ış bulunan

"Sahaflar Çarşısı"ndan kitap al ırdım. Bir gün güzel ciitlenmi ş , es-

ki harfle yaz ılmış bir kitap elime geçti. içine bakt ım. Bizim kanu-

nun aynı , sonradan açtım baktım. 1328 Matbuayı Amire-İstanbul

yazıyor. Benim doğumumdan 1 sene evvel (70 ya şmdayım) basıl-
mış . Sonra anladık ki o tarihte Italyan Ceza Kanununu, Meclisi
Mebusana sevk etmek istemi şler, matbaada basılmış fakat sonra

unutulmuş . Mahmut Esat Bey çok aceleci olduğu için bu metni ele

almış , fakat sakıncalarmı pek farkedememiş . Çünkü o tarihte İtal-

yanca bilen Türk olmadığı için, Akaliyetlere tercüme ettirmi şler.
Akaliyetlerin tercümesi ise tam Türkçe değil. Bu itibarla bizim Ce-
za Kanunumuzdaki baz ı deyimler Akahiyet Türkçesidir. Sonra Es-

kişehir Temyiz Komisyonunda bir Ceza Komisyonu kurulmuş , me-

tin oraya verilmiş , fakat o zamamn temyiz üyeleri eski hukuka va-
kıf olduklarından, eski hukukta kullanılan terimleri, o evvelki ter-
cüme yanlış tercüme edilmi ş diyerek o metne soktular. Eski hukuk
dili de böylece metne girdi. Sonra metin üç müderrise yani profesö-
re veriliyor. Bu üç profesörün üçü de dil aç ı sından ayrı kanıda biri

halk, biri fars dili, diğeri de Arap dilini muhafaza ettiği ve herbiri-

ne ayrı ayrı bölümler verildiği için ortaya karma bir metin ç ıkmış
oldu.

Asıl hukuk dili açısmdan benim şikuyetim şu. Bu kargaşa için-

de, kullanılan deyimlerin, gerçekte kastettiği müesseseyi yansıt-
ması mümkün değil. Arı Türkçeleştirme sırasında terim tashihine
de gitmemiz icap eder. Sonra öyle garip deyimler kullanılmıştır ki
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öğrencinin başını döndürüyor. Terim uydurman ın zihinleri bo ş ye-
re hırpalamak gibi de fizyolojik kötülü ğü var.

Hukuk dili aç ısından birkaç ihtiyaca cevap vermemiz laz ım.
Hukuk fakültesindeki arkada şlarla Ceza Hukuku aç ı sından an ve
kavrama uygun deyimler yapmaya çal ışıyoruz. Herhalde bu yılın
sonuna yeti şir.

S. - Efendim kaç lisan biliyorsunuz?

Y. - Fransızca ve İtalyancayı iyi bildiğim zanmndayını . İngiliz-
ce ve Almancayı ancak mesleki kitapları ve çoğu kez lügata baka-
rak çıkarabiliyorum.

S. - Hiç hukuk davas ı aldımz mı?

Y. - Bir tane. Bir yakmımm boşanma davasım aldım. Ben
mahkemenin önüne gittiğim zaman, vaktiyle öğrenci olmak şerefi-
ni bana vermi ş olan birçok arkadaşım, "Hoca, sen burada ne an-
yorsun dediler". 0 kadar garipsedim ki, şimdi istesemde alamam.
Yani gittiğim yerde yadırganıyorum.

S. - Avukatlık mesleğine nasıl başlamayı tavsiye edersiniz?

Y. - Her türlü şaibeden uzak bir halde mesleğimizi tutabilmek
için daha fakülte s ıralarında öğrenciler eğitilmelidir. Genellikle,
bazı yabancı memleketlerde, tıp fakültelerinde olduğu gibi "Meslek
Deontolojisi" oldukça ağır bir ders olarak okutulmaktadır. Bu ders-
te, savcılıkta, avukatlıkta nelere dikkat edilmesi laz ım geldiğini,
nasihat şeklinde değil, deneylerle, mantık yoluyla okutulmalıdır.
Niçin, bizim memleketimizde, Hukuk Fakültelerimizde "Deontolo-
ji" okutulmasın. Bu i şe daha o s ıralardan başlayacak olursak, sa-
nırım ki, daha isabetli sonuçlar alabiliriz.
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S. - Efendim, bu soruya bir ilave yapmak istiyoruz. Uzun mes-
lek yaşamınız içinde ileriye doğru dönük bir evrim görüyor musu-
nuz, yoksa toplum hkı bundan 50 y ıl önceki Avukat yargısıyla, bu-
günkünü aynı yargıda mı görüyor. Eğer böyle bir evrim var ise bu
bizim arzuladığımız düzeyde mi?

Y. - Tam ula şıldığım iddia edemem. Ama ilk avukatlığa başla-

dığım gün ile bugünkü aras ında o kadar fark var ki, buna bakarak,
belki de benim göremeyece ğim günlerde mesleğimiz gerçekten sa-
vunma mesleği haline dönü şebilir. Umutsuz değilim.

S. - Biz sizin sanatç ı kişiliğinizi de biliyoruz. Hoşunuza giden
bir kaç mısrayı okuyabilir misiniz?

Y. - Seve seve okumak isterim. Fakat en çok sevdiğim tek di-
ze, Dranas'ın şu dizesidir. Her zaman tekrar ederim.

"Selam, senelerce, senelerce öteye".

S. - Efendim, edebiyatla, sanatla ilgilenince sizde kendinize
göre bazı sentezlere varmış sınızdır. Bugün edebiyat ımızda, Türk
toplumuna nas ıl yön verileceği konusu, aydın kavramı açıklığa ka-
vuşmuş değil. Kültürümüzün nas ıl bir kültür olacağında da birle-
şemiyoruz. Kimi Doğu Kültürünü, kimi Batı Kültürünü savunu-
yor,, bir ayağımız Doğuda, bir ayağımız da Batı 'da olunca ortaya
da pek birşey çıkmıyor, çıkanların da ne derece doğru olduğunu
söyleyemiyoruz. Ayrıca kent romam, köy roman ı tartışması da ha-
la yapılabiliyor. Bu konularda neler söylemek istersiniz?

Y. - Evvela kültür bölünmezliği kavramına ben kendimi daha
yakın hissediyorum. Bugün bir Uzakdoğu sanatı var. Onu da ince-
lediğimiz zaman ne büyük bir hazine oldu ğunu kavramamız müm-
kün. Batı için bunu söylemeye bile gerek yok. Bu bak ımdan Doğu
kültürü de kültürdür, Batı kültürü de, kültür ayrımı yapmayalım
diye düşünürüm.
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Köy romanı mı , kent roman ı mı, bu da okuyucunun geçirdi ği
değişime bağlıdır. Eğer köyde hiç kimse roman okumuyorsa, köy
için dahi yaz ılmış romanın ancak kentliye hitap edeceğini kabul et-
memiz gerekir. Ama şimdi köy, eski köy değil, gerek kentle şme akı-
mı , gerek vaktiyle daha önce 5 ki şinin yapabilece ği işin, bir trak-
törle bir evlad ın yapması , diğer kişilerin ekmek paras ı için kente
akımını devam ettirdi. Şimdi toprak mahsullerinin değerlendiril-
mesi bir ba şka gidiş gelişe yol açmıştır. Ben temas edelildiğim yer-
lerde, kentli için yaz ılmış bir romanın bir köy delikanlı sı tarafin-
dan dikkatlice okunduğunu da gördüm. Demek ki, Türkiyemizde
böyle bir değişme olagelmektedir.

Belki içinde olduğumuz için, farkedemiyoruz ama, bu bize şu-
nu da sağlıyor. Türk toplumu artık yavaş yavaş kaynaşıyor. Bugün
en ağır sosyal problemin dahi, köy kahvesinde tart ışıldığına şahit
olmaktayız. Bunun faydası nedir? Üzerinde, aynı kanaatte olma-
sak bile tartışacağımız konular arttıkça Türk toplumu daha da bü-
tünleşecektir. Ben böyle dü şünüyorum.

S. - Söyleşinin sonuna gelmi ş bulunuyoruz. Her meslek usta-
sının bizlere öğüdü olacağı kanısındayız. Sizin genç meslekta şlara
söyleyecekleriniz nelerdir?

Y. - Baha Kantar Hocayı , ancak onun talebeleri olan bizler ka-
nalı ile biraz tamrsan ız. Hoca 70 yaşına geldi, emekli oldu. Ayrılış
töreninde güzel bir konu şma yaptı . Sonunda bize şu öğııdü verdi.
Ben, size onu nakletmekle yetineceğim. Hoca üç kez şunu söyledi:

Dürüst, olun, dürüst olun, dürüst olun'...

S. - Son olarak Ankara Barosundan istediğiniz bir şey var mı?

Y. - Ben Ankara Barosu Yönetcilerinin genellikle son dönem-
lerdeki çalışmaları karşı sında te şekkür etmekten gayri birşey dü-
şünemiyorum.
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SÖYLE Şİ
PROF. DR. FARUM EREM İ LE

YAPILAN SÖYLE Şİ (')

Soru:

- Yargıtayın yükümü hafifletmek gibi bir savla üst mah-
keme niteliğinde istinaf mahkemeleri kurma düşüncesi
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yanıt:

Üst mahkeme diye isimlendirilen müessese "istinaf'd ır. Bu
müessese memleketimizde de vardı. Kaldırıldı . Şimdi yeniden ko-
nulmak isteniyor. Kaldırılan bir müessesenin yeniden kurulmas ı
için çok düşünmek gerekir. Bu mümessese denendli, sak ıncalı gö-
rüldü. Sakıncalar kalktı mı? Evvela istinaf " krall ık" dönemi, Fran-
siz kökenlidir, demokratik bir müessese değildir. Gerçek istinaf
"davanın yeni baştan (yeniden) görülmesi"dir. Bu biçimde istinaf
nasıl mahkeme yerine geçer. "Bidayet mahkemeleri" böylece for-
malite haline gelir. Rahmetli Hocam Baha Kantar'dan duymuş-
tum, kendileri Profesörlükten evvel istinaf savc ısı idiler. Bidayet
mahkemesine sanıklar gitmezmiş , beraat ederlerse mesele yok.
Mahküm olurlarsa dava istinafta yeniden görülecektir.

(*) Ankara Barosu Dergisi 1985 s. 128-135.
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Eğer Yargıtay ın yükü azaltılmak isteniyorsa baz ı davalar Üst
mahkemede bitmi ş sayılacaktır. Fakat bu mümkün de ğildir. Ş im-
diye kadar maddi mesele hukuki mesele ayrınıını uygulamada ger-
çekleştirmek mümkün olmadı . 0 halde diyelimki yirmi yerde mah-
keme kuruldu. Bu yirmi 'küçük temyiz" kurmak demektir. İçtihat-

da ihtilaf ç ıkmaması mümkün değildir. 0 halde yirmi ayrı içtihat

ortaya çıkar. Memlekette Yarg ının çeşitli olmas ı sakıncalıdır. 0
halde içtihadın birle ştirilmesi gerekecek, birle ştirecek makam ola-

rak Yargıtay'a yine gidilecektir.

Yirmi yerde kurulan üst mahkeme memleketi yirmiye bölecek-
tir. Eğer dava yeniden görülecek ise ula şım. olanaks ızlığı karşısın-

da tanıklar, hatta belkide san ıklar bulundukları yerlerde "talimat"
ile dinleneceklerdir. Bu suretle, özellikle ceza davalar ında "sözlü
yargılama" yerine "evrak üzerinden inceleme" usulü meydana ge-
lecektir. Bir söz vardır: "sözlü yargılamayı kald ırınız, arkasından
engizisyon gelir".

Yargıtay'da yargıç birikimi olduğu, bunları dağıtmak için üst
mahkemelerin kurulaca ğı düşüncesi ise doğru bir düşünce değil-
dir: Yargıtay' ın yükünden söz ederken Yarg ıtay'da yargıç tasarru-
fu çelişkilidir.

Soru:

- Adalet Bakanlığımn 'Pişmanlık gösterenlerin cezas ın-
dan bir miktar indirilmesini sağlayacak yasal değişiklik'
yapılması görüşünün fikir suçları konusunda sakıncalar ta-
şıdığı düşüncesi vardır.

Fikir suçları izafidir. Üstelik Türkiye'nin imza koydu ğu
insan hakları sözleşmesi ile çelişmektedir. Fikrimden vaz-
geçtim, pişmanım şeklinde bir yasa çağdaş olamaz. Bu açı -
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lardan genel af ve pişmanlık gösterenlerin cezas ından in-
dirme konusunda görü şlerinizi belirtir misiniz?

Yanıt:

Af konusunda şöyle düşünüyorum: Affa taraftar ım. Anayasa
bazı suçların affını kabul etmemi ştir. Bu suçlar 14. maddede sayı -
lıyor. Bu maddede kullan ılan deyimlerle ceza kanunundaki suçlar-
dan hangilerine işaret edilmek istenmi ştir? Anayasa ile ceza kanu-
nu hükümlerini bağdaştırmak güçtür.

Samrıın Adalet Bakam bu suçlar hakk ında "Af'dan değil, "piş -
manlık gösterenlerin cezasından bir miktar indirilmesini sa ğlaya-
cak yasal değişiklik"ten söz etmektedir. Bu öneril hakl ıdır ve Ana-
yasaya aykın değildir. Böyle bir değişiklik halinde görülmekte olan
davalarda hüküm uygulanır. Hüküm kesinle şmiş ise Ceza Kanu-
nunun 2. maddesi uygulanmalıdır. Bu maddede, lehe yasa değişik-
liğinin "infaz"a da etkili olacağı belirtilmiştir. Nasıl hareket edile-
ceği de Ceza Usulü Kanununda öngörülmü ştür.

Yalnız bir hususu açıklamak yerinde olur. "Kanun önünde e şit-
lik" ilkesi bozulmamalı , "Nedamet" duygusu bütün suçlar için ku-
ral haline getirilmelidir.

Soru:

- Yıllardır Mkim açığının bulunduğundan bahsedil-
mektedir. Fakat bu sorun bir türlü çözülememektedir. Çö-
züm için önerileriniz nedir?

Yanıt:

Hakim açığından, bu açığın gün geçtikçe arttığından şikayet
ediliyor. Bu kuşkunun gerçeği yans ıttığı açıktır. Fakat mesele sa-
dece "açık" değildir. H.kim yeterli ve tecrübeli olmak zorundadır.
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Böyle anla şılırsa sözde h stajdan hemen sonra atanan ki şide 'yar-

gıç niteliği" yoktur. Devlet vatandaşa "h.kim" değil, 'yeterli ve de-

neyimli yargıç" vermek durumundadır. Bekleyelim, olgunlaşsın,

demek doğru olmaz. Olgunlaşıncaya kadar verilen haks ız hüküm-

ler ne olacaktır.

Hakim, savcı , avukat arasında fark dü şünülemez. Her üçü de
"Adliye mensubu"dur. Bugün hakimlikten avukatl ığa, avukatlık-

tan hakimliğe geçmek olanağı vardır. 0 halde hakimlerin sadece

avukatlar arasından seçilme önerisi isabetl:idir. Bunun isabetli bir
seçim olmas ını sağlamak için en az ından on yıl, şerefli mesleğini

sürdürmüş avukatlar aras ından yapılacak seçim fayda sağlaya-

caktır. On sene veya daha fazla bir sürede denennıiş kişinin mad-

di ve manevi açıdan, "hakimlik niteliği" kuşku doğurmaz. İngilte-
re'deki usulü denemek zamam gelmi ştir. Avukatlar aras ından se-

çilecek ki şi, kıdemi ile orantılı bir yere (bölgeye) atanmal ıdır.

Soru:

- Yargıda bürokrasi konusunda ne düşünüyorsunuz?

Yanıt:

Bürokrasi bir hukuk terimi değildir. Bazen "kırtasiyecilik" an-

lamında kullanılir. Bununla mücadele mümkündür. Fakat bürok-
raside herhangi bir olayda y ılların deneyimi ile meydana çikan sa-
kıncaları önlemek için alınan önlemleri faydas ız saymak doğru ol-

maz. Kırtasiyecilik ise Adliye'de faydasızdır.

Pek çok usul kuralları artık faydasını yitirmiştir. Birkaç örnek
verebiliriz. Ceza davalarında 100 lira yatırmazsanız veya bir hafta
içinde yatmnazsanız Yargıtay hakkı kaybolur. 0 halde bu yüz lira
(eskiden 10 lira idi) nedir? Haks ız temyizleri önlemek mi? Yapıla-
cak masrafin pe şin karşılığı mı? Yoksa bir ceza mı? Bunlarm hiçbi-
ri değil. Temyiz hakkını önlemek için konmu ş ise bu da haks ız olur.
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O halde yatırılmayınca yıllar boyu hapsin kesinle şmesine neden
olan bu sihirli 100 liran ın anlamsızlığı karşısında kaldırılması isa-
betli olur. Böylece bir kırtasiyecilik de önlenmi ş olacaktır. Başka
mahalde görülen bir davaya gönderilecek dilekçe için, bir "taşra
temyizi"nin yapılabilmesi için bir Mkimin havale şerhine ve mut-
laka mahkemeye verilmek, mahkemenin mahalline gönderilmesi-
ni sağlamak gereklidir. Bu lüzumsuz bir formalitedir. PTT. kana-
lıyla tel veya taahhütlü mektup yeterli say ılmalıdır. Devletin PTT.
idaresine neden itimat edilmeyeceği düşünülemez.

Soru:

- Son yıllarda işkence olayları sık sık gündeme gelmek-
tedir. Bu konuda ne dersiniz, i şkencenin önlenmesi konu-
sundaki önerileriniz?

Yanıt:

"Işkence" Yasalarımızda yasaklanmıştır. Milletleraras ı Anlaş-
malarda da suçlanmaktadır. 0 halde şu soru açıkça sorulabilir:
Türkiye'de işkence var m ıdır? İşkence etmekten hüküm giyenlere
ilişkin kararlar Yargıtay Dergisinde yayınlanıyor. 0 halde işkence
vardır. Önlenmesi nas ıl başarılabilir? Usul Yasamızda şu hüküm
yer alır: "Hakim önündeki ikrara delil olmak üzere tutanak okuna-
bilir". Bunun anlamı , Mkim önünde olmayan ikrara ili şkin tuta-
nak duruşmada okunamaz. Okunamayan tutanak ise "delil" ol-
maz. Bu hüküm uygulanm ıyor. Eğer uygulansa i şkence önlenir.
Çünkü faydasız yere niçin zab ıta işkence yaps ın. Belki bu tam bir
önleyici tedbir olmayabilir, fakat herhalde etkili bir önlemdir.

Soru:

- Ceza usul konusunda değişiklikler yap ılması için ça-
lışmaların olduğundan söz edilmektedir. Bu çal ışmalarda
neler dikkate alınmalıdır; ceza yargılamasında mevcut sor-
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gu usulünün sakıncaları nelerdir, nas ıl bir sorgu usulü öne-
rirsiniz?

Yanıt:

"Çapraz Sorgu" diye adlandırılan Usul (taha çok Anglo-Sakson
hukukunda yer almaktadır. Memleketimizde uygulanmamaktad ır.
Sanığın savunucusu duru şmada bir soruyu soramaz, hakime arze-
der, Mkim isterse taraflara veya tanığa kendisi sorar. Böylesine
bir uygulamanın anlamsızlığı açıkça bellidir. Halbuki Anglo-Sak-
son hukukunda taraf vekilleri ve savc ı sorularını kendileri sormak
hakkına sahiptirler. Eğer sakıncalı (icapsız) soru sorulmak istenir-

se h ıkim o zaman müdahale eder. Gerçek, böylesine bir usulde da-
ha kolay meydana ç ıkar. Memleketimizde "Demokrasinin olmad ı-

ğı tek yer "Ağır Ceza Mahkemesi"dir. Orada her şey Başkanın elin-

dedir. Savc ılık doğrudan soru soramaz.

Soru sormak yetkisi hakime verilirse bundan ba şkaca sakınca-

lar da çıkmaktadır. Her sorunun altında bir maksat vardır. 0 hal-
de soru sormak suretiyle Mkimin kendi kanaat ını hükümden ev-
vel ortaya atmas ı mümkündür. Hakime hem soru sor diyeceğiz,

hem de kanaat ım —hükümden evvel— açıklama diyeceğiz. Bu im-
k.nsızdır. Kanaatını hükümden evvel aç ıkiamamak (ihsas ı reyde
bulunmamak) durumunda olan ki şi soru sormamalıdır. Başkaları
sormalı , hakim sadece dlinlemeli, sonunda hükmünü vermelidir.

Soru:

- Ülkemizde kadınlara haklar tanınmasının 50. Yılı Do-
layısıyla erkek-kad ın eşitliği konusundaki tartışmalar yo-
ğunluk kazand ı , kadın-erkek eşitliği yönünden zina suçunu
nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yanıt:

Sayın Üçok'un önerisini gazetelerde okudum. "Zina" suçunda
kadın-erkek eşitliğini esas tutuyorlar. Kendilerinin bu de ğerli fi-
kirlerine katılıyorum. Evli kadın için bir cinsi temas ın yeterli sa-
yılmasına karşın, evli erkeğin başka bir kadın ile karı koca gibi ya-
şamasının cezalandırılması elbette doğru değildir, izahı mümkün
görülemez. Böyle bir e şitsizliğin tek sebebi şudur: 'Yasaları erkek-
ler yapar" (!). Bu çoktan terk edilmi ş bir düşüncedir.

Uygulamada rastlar ız. Davacı taraf "zina" eden e şine karşı
"Boşanma" davası açmaz. Böyle hareket etmekle bir çe şit "hakkın
suistimali"ne kendini kaptırır. İsviçre Ceza Kanununda zinadan
şikyetle birlikte bo şanma davas ı açmak şarttır.

Ben daha ileri gidece ğim. Zina suç olmaktan çıkarılmalı , yalnız
boşanma sebebi olarak kalmalıdır. Suç istatistiklerine bakınız. Zi-
nadan mahkümiyet hemen hemen yok gibidir. Çünkü kovu şturul-
ması " şikayet"e bağlı olan bu suçta, " şikayet"den her zaman vazge-
çilir, vazgeçme bir ç ıkar sağlamanın aracı halindedir.

Soru:

— Sorgu hkimliğinin kaldırılması konusundaki yapılan
çalışmalar hakkında görüş ve önerileriniz nelerdir?

Yanıt:

Bugün sorgu Mkimliği konusu üzerinde hemen hemen oybirli-
ği sağlanmıştır. Adalet Bakanlığının bu kuruluşu tümden kaldır-
mak kararı yerindedir. Evvel. sorgu Mkimi gerçek bir Mkim sayı-
lamaz. Çünkü ilk soru şturma sonunda sorgu Mkimi dava açar, da-
va açana (davacıya) Mkim demek mümkün değildir. Eskiden bazı
davalar zorunlu olarak ilk soru şturmadan (sorgu hkiminden) ge-
çirilirdi. Yasada yap ılan bir değişiklikle zorunluk kaldırıldı Artık
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tümden sorgu hakimliğinin kaldırılması yerinde olacaktır. Böylece

bir kargaşadan kurtulmu ş oluruz. Düşününüz, bir tanık evvel

jandarmada (veya zabıtada), sonra savc ılıkta, daha sonra sorgu
Mkimliğinde, nihayet mahkemede dinlenecektir. Bir kimse dört
kez dinlenirse dört kez daha do ğru söylemi ş olmaz. Ortaya çelişki-

ler çıkar, bunları bağdaştırmak gerekir. İlgililerin bir kez hazırlık-

ta, bir kez de duruşmada dinlenmesi yeterliidir.

Biraz daha ileri gidelim. Usul Yasam ız şöyle değiştirilmelidir:

Hazırlıkta dinlenenler ancak son soru şturmada dinlenmeleri ta-
raflarca istenirse yeniden clinlenmelidir. I)uru şmadan evvel avu-

kat ve savcı kimlerin yeniden dinlenmesini istiyorsa isimleri mah-
kemeye vermelidirler. Bu suretle vakitten sağlanacak "tasarruf
büyük olur. Olay hakkında bilgisi olmayan veya yeter bilgisi bu-
lunmayanların boş yere çağnlmaları önlenmi ş olur.

Soru:

- Teyp bandlarımn delil olması konusunda ne düşünü-
yorsunuz?

Yanıt:

Teyp konusu son günlerde üzerinde ısrarla durulan bir konu
haline geldi. Teyp ceza davalar ında "kanıt" olabilir mi? Ceza Usu-
lünde "kanıt serbestisi" vardır. Her şey, her şeyle kamtlanabilir. 0
halde teyp de delil olarak ileri sürülebilir. Buna "delilin ikan ıesi"
denir, fakat "ikame edilen" (ileri sürülen) her delilin inand ırıcılığı
ayrı bir konudur. İkame edilen bir kamt inand ırıcı olmayabilir. Ör-
neğin teybin uydurma olmas ı , montaj, baz ı kısımlarının kesilmesi,

böylece başka bir banda nakledilmesi gibi itirazlar mümkündür.

Soru:

- Istanbul'da yapılan "Ceza Politikas ı" toplantısını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
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Yanıt:

İstanbul'da yapılan 'ceza politikas ı " toplantı sı elbette faydal ı -
dır. Yalnız bir açıdan yetersiz buluyorum. Ceza politikas ının ger-
çekten saptanmas ı için 'Anadolu gerçeğini bilmek gerekir. Kan
davasından dolayı suç neden i şlenir? "Namus" kavram ının bölgesel
anlayışı nelerdir? Toplumun her bölgeye göre suça itici de ğişik ne-
denleri her şeyden evvel saptanmalıdır. 'Kitabi" görü şle suç politi-
kası saptanamaz. "Her suçlu kadar suç vardır" sözü gözden uzak
tutulmamalıdır.

Soru:

- Efendim, birazda ceza konusu d ışına çıkarak T.R.T. ko-
nusundaki dtişüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Yanıt:

TRT.nin tutumunu hiç beğenmiyorum. Hukuk dışı bir tutum
içindedir. Bir "partili" gibi hareket ediyor.

Radyo ve Televizyon, basından baz ı özellikleri ile ayrılır: "Göz
ve kulak algılarını birleştirmesi", "konuşan gazete" olu şu, "kağıdı
gerektirmemesi", "uzak mesafelere gidebilmesi", "topluca dinle-
mek, seyretmek olanağı", TRT'ye üstünlük sa ğlar. Fakat "belli
program saatlerine bağlılık" bir sakınca sayılabilir. Bütün bu özel-
liklerin sosyo-psikolojik sonuçlar ı da vardır (bk. Ta şer, C. Radyo-
nun Organizasyonu, Ankara 1969, s. 10). Ku şkusuz bas ındaki da-
ğıtım güçlüğünün olmamas ı , okuma yazma bilmeye ihtiyaç göster-
memesi, TRT'nin lehinedir. 0 halde bu kadar güçlü bir arac ın ikti-
dara emanet edilmesi düşünülemez.

2954 sayılı Yasa "siyasi yayınlar hakem kurulunu" kald ırdı .
Böylece tarafs ızlık da kalktı . Hükümet uygulamas ının tanıtılması
için ayda 30 dakikay ı geçmeyen yayın hükmüne hiç lüzum yoktu.
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Bu hal tamtmaktan ileri, Hükümet lehine propaganda niteli ğine

dönüştü.

Devlet yardımı olmaksızın TRT. yaşamayacağı için Devletin

parasal yardımının gerekli görülmesi belki mümkündür. Fakat sa-
kıncaları yok değildir. Sakıncalar şöyle giderilebilir: Siyasal alum

temsilcileri ve fikirsel baskı grupları arasında anten hakkı , yasal

ölçülere göre dağtılmalıdır.

İyi düşünülmüş , tarafsızca hazırlanmış yasal bir düzenleme ile

"Anten Hakkımn paylaşılması" pek çok çekişmenin önüne ge-

çebilir.
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"İ K İ NC İ BAHAR"
PROGRAMI

FARUK EREM İ LE SÖYLE Şİ

SEMA SÖZER (Spiker) : Merhaba sevgili dinleyiciler ve eli
öpülesi siz saygıdeğer büyüklerimiz. Bir haftalık aradan sonra yi-
ne sizlerleyiz. Program yap ımcınız Asım Tokel; teknik yap ımcıları-
mz Zeki Keneci, Ahmet Erdoğan ve spikeriniz ben Sema Sözer; An-
kara Radyosundan hepinize selam ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Sevgili dinleyiciler, her hafta bu saatte yaymiad ığunız tkinci
Bahar adlı bu dizi programda, belirli ya şa gelmiş büyükanne ve
büyükbabalar ımızın evlerine konuk oluyor, kendileriyle yaşadıkla-
rı hayatm acı, tatli yönleri üzerine sohbet ediyoruz. Bu sohbetler-
de aile muttuluğunu etkileyen söz ve davranışlardan, evlenecek
gençlerin birbirlerinde aramaları gereken özelliklere, çocuk yeti ş -
tirilmesinde dikkat edilmesi gereken hareketlerden, sa ğlıklı yaş a-
manın şartlarma kadar, hemen her konuda büyüklerimizin tecrü-
belerine yer veriyoruz.

Tabii ki büyııkanne ve büyükbabalarımızın bize söyledikleri
bunlarla sınırlı kalmıyor. Altmış , yetmiş hatta seksen, doksan yıl-

(*) Yapımcı Asım Tokel, 5 Haziran 1992.
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lık ömürleri boyunca üzerinde çali şıp didindikleri, ekmek paras ı
kazandıkları meslekleriyle ilgili de bizlere çok şey söylüyorlar; söy-

lemelidlirler de. Öyle ya, onlar insanları başarıya götüren, mutlu

eden davranış ve hareketlerin neler olduğunu gözleyerek ve bizzat

yaşayarak öğrenmişlerdir.

Sevgili dinleyiciler, bugünkü program ımızda da böyle bir büyü-

ğumüzün, emekli hukuk profesörlerimizden Say ın Faruk Erem'in

evine konuk olacak, kendisiyle seksen y ıllık ömrünün tecrübeleri-

ne, acı tatlı hatıralarına yer vereceğiz. Sayın Faruk Erem ile yapa-

cağımız sohbete geçmeden, yıllar öncesinin sevilen bir parçasıyla

sizler baş başa bırakıyoruz. Erol Büyükburç söylüyor: "Dudakla-

rımda Şarkısın".

(Erol Büyükburç, şarkısım söyledi).

Sevgili dinleyiciler, program ımızın başında emekli profesörle-

rimizden Sayın Faruk Erem ile beraber olaca ğımızı, seksen yıllık
hayatımn tecrübeleri üzerine konu şacağımızı söylemi ştik. Şimdi

gelin, Sayın Faruk Erem'in Ankara'nın Bahçelievler semtindeki

evine birlikte konuk olal ım.

- Sayın Faruk Erem, önce bizi İkinci Bahar Program ekibini

evinize konuk ettiğiniz için te şekkür ediyoruz.

FARUK EREM - Estağfurullah.

SEMA SÖZER - Sayın Erem, sohbetimize kısa özgeçmi şinizi

dinleyerek başlayalım.

FARUK EREM - 1013 yılinda doğdum. 19201erde vatani hIz-

metimi yaptıktan sonra, Hukuk Fakültesinde doçent oldum. Do-
çentlikten sonra profesör, Hukuk Fakültesi Dekan ı ve bir aralıkta

Cumhurbaşkanlığı Başhukuk Müşavirliği görevini yerine getir-
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dim. Bundan bir süre evvel on yıl süreyle Barolar Birliği Başkan-
lığını yaptım.

SEMA SÖZER - Efendim, şimdi yıllar öncesine gidelim ve
gençlik yıllarınızdaki yaşadığınız bazı hatıralarınızı sizden dinle-
yelim. Sözgelimi Atatürk ile ilgili baz ı hatıralarınız vardır, sam-
rım.

FARUK EREM —0 günlerde ya şamış olan kimselerin hafiza-
larında sadece Atatürk vardı. Atatürkün her sözünü yakından
dinleme olanağını da buldum. Nitekim ben, o tarihlerde Türkiye
Büyük Millet Meclisinde Adalet Komisyonu ktibiydim. Adalet Ko-
misyonunda "katip" sıfatıyla çalışıyordum. Bu itibarla Atatürk'ü
kürsüye gelindiğinde kapıdan da olsa dinlemek olanağına sahip ol-
dum. Ben, Atatürk'ü bir insamn çok üstünde bir varlık olarak ka-
bul ediyorum. Hhi o günlerin heyecamn ı seksen ya şıma rağmen
içimde duymaktayım.

o günün mensuplar ı , geçim sıkıntıları bir yana Meta aç idiler;
ama, buna rağmen çok büyük bir vatan sevgileri oldu ğunu kabul
etmemiz icap eder.

SEMA SÖZER - Evet, Sayın Hocam, o günler gerçekten çok
zor günlerdi. Şimdi de dilerseniz ö ğretim üyeliği yaptığınız yıllara
gelelim. Ankara Hukuk Fakültesinde, ki daha önce öğrencisi oldu-
ğunuz bu okulda ilk kürsüye ç ıktığınızda neler hissetmiştiniz. 0
zamanki duygular ınızı acaba hatırlıyor musunuz?

FARUK EREM —0 zamanki duygularım bir öğrencinin duy-
gularından farklı değildi. Nitekim, meslek hayat ımda benim bu
özelliğimden dolayı , eski öğrencilerimin hepsi beni pek fazla sever-
ler; çünkü, derslerimi anlat ırken vaktiyle aynı sıralarda ders din-
lediğim zamanki s ıkıntıları , hiç unutmadım.
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SEMA SÖZER - Sayın Erem, öyle tahmin ediyorum ki, bu ilk
duygularınızdan ba şka unutmadığınız pek çok hatıranız da olma-

lı . Efendim, Hukuk Fakültesinde kaç y ıl hocalık yaptımz?

FARUK EREM —36 yıl fiilen hocalık yaptım.

SEMA SÖZER —36 yıllık meslek hayatınızda unutamadığınız

anılardan birisini, lütfen bizlere anlatır mısınız?

FARUK EREM - Bir gün imtihanda bir arkadaşa soru sor-

dum. 0 bana, "Hocam, ben evvela sorunun şemasını çizeyim" dedi.

"Buyur" dedim. 0 kadar güzel bir şema çizdi ki, hayret ettim. A'sı ,

B'si vesaire her şeyi yerindeydi. "Anlatma çocuğum, öbür suale

geç" dedim. 0 yine, "Hocam, onun da şemasını anlatayım" dedi.

"Anlat" dedim, anlatt ı . Nihayet imtihanı b:itirecektim; ama, aklıma

bir şey geldi ve "Şu sorunun A bendini anlat ır mısın?" dedim. Ço-

cuk sustu, bir şey söylemedi. Ben ısrar ettim. "Evladım bu kadar

güzel şema çiziyorsun da, niçin bunu anlatamıyorsun?" dedim.
"Kusura bakmayın hocam, ben devam edemedim. Kitabın fihristi-

ni ezberlemiştim. Onu anlattım" dedi.

Bu hiç unutamayacağım bir anımdır.

SEMA SÖZER - Demek ki öğrenci kitabın fihristini de ezber-

lermiş .

Bunca yıllık tecrübelerinize dayanarak, ö ğrencilerin başarılı
olması açısından, öğretim üyelerine ne gibi tavsiyeleriniz olacak?

FARUK EREM - Bunun yapılabilmesi için her hocan ın "ben

de öğrenci idim" sözünü hiç unutmamas ı ve hocamn her derse gi-
rerken kendi konusunu evinde çok iyi çalışmas ı gereklidir. İrtica-

len hocalık mümkün değildir. Bakınız, öğrencileri iyi anlayan bir
öğretmenin fakültede herhangi bir s ıkıntıya uğramaması gereğine
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inamyorum; çünkü, iyi hoca öğrenciye çok yakın olan kişidir. Onla-
rın dertlerini, sıkıntılarım küçümsememesi icap eder. Hoca her za-
man kendisini yenilemek zorunda olan bir ki şidir.

SEMA SÖZER - Sayın Faruk Erem, sizi daha sonra ayn ı okul-
da, Ankara Hukuk Fakültesi'nde Dekan olarak görüyoruz. Dekan
olunca, koltuğa oturduğunuzda ne hissetmi ştiniz? Bunu hatırlıyor
musunuz?

FARUK EREM - Hatırlıyorum; ama, bu biraz acıdır. Ben pro-
fesfesördüm, Dekan seçildim. Meslekta şlarım beni tebrike geldi.
Bunlar arasından bir tanesi de rahmetli hocam Hakan Tar'd ı . Oda-
ya girdiği zaman ben oturmaktaydım. Ayağa kalkıp kaikmayaca-
ğım üzerinde bir iki dakika tereddüt geçirdim. Ondan sonra tabii
kalktım; ama, bu tereddüdümü kendime sonra hiç yak ıştırama-
dım. Bu itibarla insan bir mevkie geldiği veya seçildiği zaman, ba-
zı tereddütlere kapıhyor, bence bu da çok kötü bir durum.

SEMA SÖZER - Efendim, böylece Dekanl ık göreviniz sırasm-
da yönetici olarak bir hayli tecrübe kazanmış olmalı sımz. Sizce ba-
şarılı bir yönetici olman ın sırlan nelerdir?

FARUK EREM - Önce böyle mevkilere gelince insan birden-
bire tarafsız oluyor. Bu itibarla sizi seçen kişiye karşı dahi boynu-
nuz bükük olmayacak. Tamam ıyla tarafs ız bir anlamda bu mevki-
lerde iş görmek mümkün.

SEMA SÖZER - Sayın Erem, hayat hikyenizi anlatırken, bir
ara Cumhurbaşkanlığı Başhukuk Müşavirliği de yaptım dediniz.
Hangi Cumhurbaşkammızın Başhukuk Müşavirliğini yaptınız?

FARUK EREM - Ben, Cemal Gürsel zamamnda Ba şhukuk
Müşavirliği yaptım.
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SEMA SÖZER - Cumhurbaşkanlığı Başhukuk Müşavirliği
görevinden de kısaca bahseder misiniz?

FARUK EREM - Bu görevin, o tarihte —hhi şimdi de— belli
bir kanuni statüsü yok. Cumhurbaşkanı ne emrederse onlar yapı-

lır. Benim dönemimde Cumhurba şkanı bütün kanun tasar ılarını ,
bütün kararnameleri ve kanun hükmündeki kararnameleri bana
gönderir ve onların hukuki aç ıdan değeri olup olmadığını sorardı .

Ben de bu mevzuatın hepsini teker teker i ııceler ve kendisine bil-
dirirdim. Kendisi not al ır ve benim ortaya attığım fikrin aksine
herhangi bir davranışı olmazdı .

SEMA SÖZER - Sayın Erem, şimdi de avukatlık mesleği üze-
rine konuşalım diyoruz. Size göre avukatlık nasıl bir meslektir? Bu
mesleği iyi ve kötü yönleriyle bizlere anlat ır misiniz?

FARUK EREM - Avukatlık mesleğinde ki şinin özel ya şamı
olamıyor. Meslek adeta onu icra edeni ortadan yok ediyor ve bu ki-
şinin özel hayatı dahi mevcut olamıyor.

Bir yerde okumu ştum; Fransa'nın büyük bir avukatı büyük bir
davanın duruşmas ına yetişmek için acele giderken bir trafik kaza-
sına uğramış . Yere düşmüş . Ölmek üzereyken, yamnda bulunan
yardımcısına şu sözü sarf etmi ş : "Yazık oldu. Bugün o kadar çok
işimiz vardı ki." Sonra gözlerini kapıyor.

Hayatında herhangi bir zevkine, herhangi bir avukat ın kendi-
ni kaptırabileceğini hiç sanmıyorum. Ben, bütün meslek hayatım-
da yalmz ceza avukatl ığı üzerinde çalıştım. Ceza avukatlığı bir ga-
riptir. Karşısınızdaki suçlunun dostça gözlerinin içine bakacaks ı -
nız. Orada derdini dökmek isteyen insanı göreceksiniz; ama, bakış -
larınızda kaçamak olmas ın. Kişinin gözlerinin içinde, derdini dök-
mek isteyen insanı göreceksiniz. Bundan sonra kolaylaşır. Halk di-
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linde bir deyim vard ı : "İnsan insanın zehrini al ır" derler. Ceza avu-
kathğının yarı sı budur. Öbür yarısına gelince kanunlar, kitaplar.

SEMA SÖZER - Sayın Erem, ilk davanıza girdiğiniz andaki
duygularınızla, şimdiki duygularınızı karşılaştırırsanız, nereden
nereye gelmişsiniz? Bunu lütfen özetler misiniz?

FARUK EREM - Önceleri her davaya girerken, Meta titrer-
dim. Sonra yava ş yavaş bu kayboluyor ve davay ı sadece kalbinizle
değil, kafanızla da yaşamaya başlıyorsunuz.

SEMA SÖZER - Efendim, sizin ihtisas sahanız biliyoruz ki
Ceza Hukuku. Türkiye'yi dünya ülkeleriyle kar şılaştırırsak, ceza
yasaları açısından dünya ülkeleri aras ındaki yerimiz neresidir?

FARUK EREM - Bakınız, bu soru bizim ana kanunlar ımızı ;
yani, Ceza Kanunu, Medeni Kanunu gibi ana kanunlar ımızını ide-
ta aynen alındığını söylemek durumunday ız. Nitekim, bizim Ceza
Kanunumuz da 1889 tarihli İtalyan Ceza Kanunundan al ındı . Bu
tarihte özgürlükler yeni ortaya ç ıkmıştı. Nitekim, İtalya'dan alı-
nan kanunumuzda "hürriyete karşı işlenen suçlar' diye ayrı bir fa-
sıl vardır ki, o tarihi taşıyan hiçbir yabanc ı ceza kanununda yoktu.
Bu kanun Türk ya da Avrupa'daki kişilerin yetişmesini sağladı ;
ama, bugün aşağı yukarı çok eskiden alınan bu kanun yavaş yavaş
eskidi. Yabancı ülkelerde de bu nedenle yeni kanunlar yap ıldı . Bu
itibarla bizim kanunlarımızın dışarıdan alınması çok isabetli ol-
muş; fakat, bugün kanunumuzun pek çok hükümleri eskime duru-
muna geçmi ş bulunuyor. Nitekim, mütemadiyen de ğişikliklerle bu
sıkıntı artık kanunun genel olarak değiştirilmesi zaruretini ortaya
atmaktadır.

SEMA SÖZER - Peki, bugün anlam ım yitirmi ş ceza kanunla-
nmızdan bir örnek verir misiniz?
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FARUK EREM - Bir kimsenin gözlügunü çalmaktan verile-

cek olan gaspın cezası; örneğin adam öldürmeden daha fazla. Böy-

le çok açık nispetsizlikler kendini gösteriyor. Kald ı ki 1889 Kanu-

nunda da mevcut bulunmayan öyle yeni suçlar meydana çıktı ki,

bütün bunları karşılayıcı hükümlere ihtiyac ımız var.

SEMA SÖZER - Efendim, dileriz bu tür günümüzün ihtiyaç-

larına cevap veremeyen ceza kanunlarımız kısa sürede değişir.

Sayın Erem, bu arada genç avukatlara ve avukat adaylarma

mesleklerinde başarılı olabilmeleri için tavsiyelerinizi almak isti-
yoruz. Samyorum, her hukuk fakültesini bitiren genç, ba şarılı bir

avukat olacak demek de ğil. Bunun için onların ne yapmalarını
önerirsiniz?

FARUK EREM - Bu sorunuzun tek cevab ı , fakülteden sonra

mesleğe atıldığı zaman hiç dinlenmeden, mütemadiyen çal ışması-

dır. Fakültedeki bilgileriyle yetinen bir ki şinin tam bir avukat ol-

ması asla mümkün değildir.

SEMA SÖZER - Peki, Sayın Erem sizi başarıya götüren ölçü-

leriniz, kriterleriniz nelerdir?

FARUK EREM - Benim hiçbir ölçüm olmadı ve çalışmamn bir

ölçüsü olabileceğini sanmıyorum. Bu sebeple sabahtan ak şama ka-

dar; eğer, çalışmazsan bende bir şeyleri kaybettiğim şeklinde bir

inanç doğuyor. Bu beni korkutuyor. Bu itibarla her geçen saatin,
her geçen dakikamn çall ışarak faydal ı olmasına özellikle dikkat et-

mekteyim. Ondan sonra da bakıyorsunuz, bu adet sizin bütün ha-

yatınızı kapsamış olabiliyor. Zaten çalışmazsanız hayatın pek an-

lamı kalmıyor. Hani hocam derdi ki, 'Dürüst olunuz, dürüst olu-
nuz". Ben buna dürüst olunuz ve aynı zamanda da çok çalışımz de-

rim.
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SEMA SÖZER - Evet. Durmadan çalıştınız ve bugünkü ba ş a-
rılı noktaya geldiniz. Peki Say ın hocam, 80 yaşına geldiniz; bu du-
rumda geride neler b ıraktınız? Hangi eserleri yazdınız?

FARUK EREM - 'Ceza Hukuku" isimli dört ciltlik kitab ım, 11
inci baskısını halen yapmış bulunuyor. Bundan sonra "Adalet Psi-
kolojisi" diye bir kitap çıkarttım. 0 da 5 inci baskısını yaptı . "Ceza
Hukuku" kitabımdan sonra, "Adalet Psikolojisi" adlı kitabım da ol-
dukça başarılı oldu. Bundan gayrı günlük gazetelerin her birinde
ayrı ayrı makaleler yazdım; tabii bunların adedini haırlamak bile
mümkün değil. Barolar Birliği Başkanlığım sırasında "Meslek Ku-
ralları " diye bir kitap ç ıkarttım.

SEMA SÖZER - Dileğimiz bu tür çalışmalarınızın devam et-
mesi.

Sayın Erem, isterseniz sohbetimizi burada sizin istedi ğiniz
türden bir müzikle aralayalım. Hangi tür müziği seversiniz?

FARUK EREM - Halk türküleriyle, yabancı müziği pek fazla
seviyorum.

SEMA SÖZER - Efendim, sizin ad ımza neyi çalalım?

FARUK EREM - Acaba Yemen türküsünü çalmam ız mümkün
olabilir mi?

SEMA SÖZER - Sanatçımız Neriman Altındağ Tüfekçi, sizin
ve tüm sevenler için söylüyor.

(Yemen türküsü söylendi).

SEMA SÖZER - Sevgili dinleyiciler, emekli Hukuk profesörle-
rimizden Saym Faruk Erem ile yaptığımız sohbete devam ediyo-
ruz.
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Sayın Erem, biraz da aile reisi ve baba Faruk Erem olarak ko-
nuşalım diyoruz. Efendim, kaç çocu ğunuz var?

FARUK EREM - Benim tek çocuğum oldu. Daha fazlası olma-

dı . Kızım halen Kanada'da Hukuk Fakültesinde Ceza Asistan ıdır.

SEMA SÖZER - Demek ki, k ızınız baba mesleğini seçmiş .
Bunda sizin etkiniz oldu mu acaba?

FARUK EREM - Biraz fazlaca etkim oldu ğunu sanıyorum,

çünkü, evde çalışırken daha küçük ya ştayken çocuğum yanıma ge-
lir, sürekli benim kendi kendime söylendiğim anlarda, yanıma
usulca sokulurdu. Zannediyorum, benim kitaplarla yoğrulmuş bir

hale gelmiş olmamın, luzımda etkili olabileceğini sanıyorum.

SEMA SÖZER - Sayın Erem, çocuğunuzu yetiştirirken ne gi-
bi temel ölçüleriniz vardı?

FARUK EREM - Çocuk yeti ştirmede hatal ı bir yön seçilme-

meli. Her yaşın kendine göre bir çocukluk dönemi vard ır. Bu itibar-

la çocuğunuzun baz ı hareketleri yaşına göre uygun de ğilse, bu nor-

mal sayılmaz. Bu nedenle çocuğun davranışlarının normal ölçüler-
de kalmasına gayret etmeniz icap edecektir. Uyar ıda bulunacaks ı-

mz, asla tazyika, baskıya lüzum yok. Kendisine onun anlayabilece-
ği bir dille teker teker yaptığı şeyin kusurlu olduğunu anlatmaya

çalı şınız.

Benim usulüm şuydu: Çocuğumun ertesi günü yapabileceği bü-
tün görevleri evde ak şam onunla birlikte tekrarlamak ve yapabile-
ceğim izah edici yardımlardan çekinmemek idi. Yani, çocuğun ho-
cası tarafından istenen görevleri yapmas ında kendisine yardımcı
oldum.

SEMA SÖZER - Bu arada sizden, mutlu bir aile yuvas ının ku-
rukbilmesi konusundaki tecrübelerinizi de almak istiyoruz.
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FARUK EREM - Eşinizin sizce kapris sayılan baz ı davranış-
ları , bazı sözleri olabilir. Onlar ı hafif bir gülümsemeyle geçi ştirme-
yi tercih ediniz. Sizin çalışmanın dışında herhangi bir meseleniz
olmadığı sürece, e şinizle gayet iyi geçinirsiniz.

SEMA SÖZER - Sayın Erem, gençlere ayn ı konuda ne gibi
tavsiyeleriniz olacak?

FARUK EREM - Aralarında bir görev taksimi yapmalar ı çok
isabetli olur. Karınızın görevi olan bir husus, sizin akl ınıza birta-
kım düşünceler getirse bile onlar ı ortaya dökmeyin. Karınız ın ver-
miş olduğu kararın doğru olduğunu kabul edin; çünkü, baz ı aile iş-
lerinde kocanın etkili bir karar verebilmesi pek de mümkün değil-
dir.

SEMA SÖZER - Sayın Faruk Erem, sizden son olarak 80 y ıl-
lık hayatınızın tecrübelerinden birini daha öğrenmek istiyoruz.
Evet, yaşımza rağmen maşallah MM çal ışıyorsunuz. Efendim,
böylesine dinç olmanızın acaba sırrı nedir?

FARUK EREM - Bakınız, bunun bir s ırrı olabildiğini de zan-
netmiyorum; ama, hayatta her türlü ifrattan vazgeçmiş durumda-
yım. Gençlik yıllarımda az da olsa biraz içki içtim; ama, sigara hiç
kullanmad ım. Eve sarhoş olarak gelmem mümkün değildi. Bu iti-
barla normal bir ya şamı devam ettirecek olursan ız, zannederim
benim ya şımı kolaylıkla geçersiniz.

SEMA SÖZER - Efendim, size ve ailenize daha nice sa ğlıklı
günler diliyoruz. Bizi, ' İkinci Bahar" Program ekibini evinize ko-
nuk ettiniz ve seksen yıllık hayatınız ın tecrübelerini anlattınız. Te-
şekkür ediyoruz.

Allahaısmarladık.
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FARUK EREM - Çok teşekkür ediyorum. Siz sa ğ olun.

SEMA SÖZER - Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımı-

zın da sonuna geldik. Haftaya bir ba şka büyüğümüzün evinden
seslenmek üzere, program yapımcımz Asım Tokel; teknik yap ımcı-

larınız Zeki Kanneci, Ahmet Erdoğan ve spikeriniz ben Sema Sö-
zer; hepinize sağlıklı , mutluluk dolu günler diliyoruz.

Hoşçakalın.

Brèreffl
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Bu kitap,
örnek insan

Prof. Dr. Faruk Ererne
öğrencilerinin bir sürpriz armağan ı olarak,

şairinden habersiz derlenmiş ve haz ırlanmıştır.
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SUNUŞ

Prof. Dr. Faruk Erem, Türk Ceza Hukukunun dev bir imza-
sı .

Bilimsel kitaplarının dışında ayrı bir özelliği olan "Bir Ceza
Avukatının Anıları", hukuk ve sanat çevrelerinde hayranlıkla
okunan bir baş yapıt. Televizyon dizilerine konu olmas ı , Devlet Ti-
yatrosu sahnelerinde oyunlaşması , Kültür Bakanlığı yayınları ara-
sında yer alması , bunun en belirgin kan ıtları .

Ülke geneline dağılmış onbinlerce öğrencisi de Onun canl ı ya-
pıtları .

Bilim adamı Faruk Eremi tanıyanlar ne denli fazla ise, sanat
çevreleri dışında, şair Faruk Eremi tanıyanların da o denli sınır-
lı ve az olduğunu sanıyoruz.

Tek dizesiyle bile dü şünce ufuklarına geni ş pencereler açan şa-
ir Faruk Eremin şiirlerinin dergi sayfalarında kalmas ına gönlü-
müz raz ı olmadı .

Yıllarca önce bas ılan ve tükendiği için ancak fotokopileri sağ-
lanabilen Fantazya adlı şiir kitabındaki parçalarla birlikte en son
şiirlerini, hocam ızın hoşgörüsüne sığınarak, "Bu Sizin İçin Bir
Şarkıdır" adıyla size sunmaktan kendimizi alamad ık.

Kendisinden izinsiz böyle bir giri şimde bulunduğumuz için
sevgili hocam ızdan ve tüm okuyuculardan özür diliyoruz.
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FARUK EREMLE
ŞİİR ÜSTÜNE BİR SÖYLEŞİ

Söyleşi: Sevim Öztürk

"ŞIIR BİR ÖZGÜRLÜKTÜR"

Soru 1— Şiire hangi yıllarda yöneldiriiz?

Yamt 1— Şiir tutkum ta lise yıllannda başlar. Orhan Veli, Ok-
tay Rıfat, Melih Cevdet ile birlikte lisede "Sesimiz" adl ı bir dergi
bile çıkarnııştık. 0 günleri, bu yaşıma (82 yaşıma) kadar en canlı
ve coşkulu bir şekilde anınısıyorum. Şiire tutku, hiç yakam ı bırak-
madı . Elime geçen genç şairlerin yapıtlarım dikkatle ve sevinçle
okuyorum. Yıllar sonunda GENÇ diye isimlendirdiğim ozanlarm,
aranam gerçekten bulduklarına inanmaktayım.

Soru 2— Ceza Hukuku bilim adamı olarak şiirle hukuku nas ıl
bağdaştırıyorsunuz?

Yanıt 2 - Yaşamı nda birbirine z ıt iki etki altmda bocaladım.
Bunlardan biri hukuk, diğeri şiir. Birincisi, beni belli kalıplar için-
de düşünmeye götürdü. Bu bir tutsaklıktır. Zaman zaman boğulur
gibi oldum. İkincisi, yani şiir, tam anlam ı ile bir özgürlüktıır. Bu,
insana özgürlüğün kurtarıcılığım, kısacası insanlık gücünü ver-
mektedir.

Soru 3— Şiirlerinizi hangi duygularla yazarsımz?

Yanıt 3— Şiirde AKLIN İSTEDİÖİNİ duyamazsımz. Duyduk-
lanmz, bilemediğiniz İÇİNİZDE olgunlaşır. Zaman ve mekan dı-
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şından gelir, sizi sarsar. 0 zaman yaz arsrn ız. Ben bunun nedenini
bilmiyorum, bulamadım.

Soru 4 - Şiir, sizce bir çağrışım mıdır?

Yanıt 4— Çağrışım insana özgü bir olay. Akl ın çağrışım yoluy-
la bulduklannı benimsiyorum. 0 halde neden RUHSAL ÇA ĞRI-
ŞIM olmasın. Pek çok şiirde bu çağnşım izlerini görmek olanaks ız
değildir. Akıl dışı çağrışım şiirin özü, tutuksuz geli şimidir. Özelli-
ği, bağımsızlığı bundan gelir.

Soru 5— Şiirde ölçü ve ses uyumu (vezin ve kafiye) hakk ında
ne düşünüyorsunuz?

Yanıt 5— Vezin ve kafiye, akl ın isteğine uygunluktur, ustal ık-
tır; güzelliğine karşın şiir değildir. İnsan ruhu kahba sığmaz.

"ŞİİRLERİM BİR HESAPLAŞMANIN SONUCUDUR"

Soru 6— Şiirlerinizin oluşum öyküsünü kısaca özetler misiniz?
Örneğin sizi etkileyen bir olay, bir insan, bir an ı, bir gözlem, etki-
leme olgusunun ba şlangıcında mı, yoksa daha sonra mı şiire dönü-
şiir?

Yamt 6—Olayların etkisi dışında kalamıyorum. Her olayın bir
düşünsel nedeni olduğu kanısındayım. Bu nedeni ararken kendim-
le hesaplaşırım. Şiirlerim bu hesapla şmanın sonucudur. Böylece
olay sonuçta "ben" olurum. Değişende, hiç değişmeyen bir öncülük
vardır. Camus'un dediği gibi "kö şesinde oturan sanatçı çağı çoktan
geçti. Ona kırılmak, dünyaya küsmek de yok."

Michalangelo, çirkin ve yaln ız bir adamdı. Şiir de yazardı :
"Kimsenin gitmediği yollardaki tek ba şına ilerliyorum" onun şi-
irinden bir parçadır. Dostoiesky, üçüncü bir çağa atlamış gibidir.
O'na zamanın tüketemediği insan demek doğru olur.
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"HER ŞEYDE İNSAN GÖRÜRÜ İW'

Soru 7— Şiirinizin çatısını kurarken, duygu ve dü şüncelerini-

zi dizelere yiiklerken o şiiri okuyacak olanları düşünür, onların şi-

irinizi hangi boyutlar içinde yorumlayabileceklerini, sizin dizelere

yüklediğiniz duygu ve dü şünceleri ne şekilde algılayabileceklerini

düşünür müsünüz?

Yanıt 7 - Hiç dü şünmem. Çünkü şiirin nasıl anlaşılacağını
öngörmek olanaksızdır. Böylece elden çıkan şiir artık benim değil-

dir, bana yabancı gelir. Ya şarsa kendi ba şına ömür kazanır. Her

şeyde insan görürüm, hatta "suçlu"da bile. Suçluyu kaz ıyınız, al-

tından insan çıkar. Bir Ceza Avukat ınm Anıları nı bunun için yaz-

dım.

Soru 8 - Sınıf arkadaşlarınız ve öğrencilerinizin aras ında el-

bette pek çok ünlü ki şi vardır. Bunlar arasında şiir alanında ünlen-

miş bir kaç isim söyler misiniz?

Yanıt 8— Ben, liseyi Ankara'da "Ta ş Mektep"te okudum. 0 ta-

rihte -az önce de söyledi ğim gibi- Oktay R ıfat, Melih Cevdet, Orhan

Veli ile arkada ştık. Bu saydığım kişileri, memleketimin en büyük

şairleri sayanm.

Soru 9 - Şiirlerinizin baz ılarında bir kaç sözcükle oluşturdu-

ğunuz çok renkli tablolar, bir kaç dize ile belirlediğiniz ilginç insan

portreleri var...

Yanıt 9 - İnsan portrelerinden söz ettiniz. 0 portrelerin hep-

sinde kendimi gizledim. Baz ılarında ise "öyle olsaydım" hasreti

vardır. 0 portrelerle zaman zaman -kendi kendime- oturur konu-

şurum. Beni hiç yalanlamazlar.
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TOPLUMA ALLAHAISMARLADIK DEMENIN
RESMI YAPILMAZ Kİ"

Soru 10— Bazı şiirlerinizde dağ başındaki bir "tek ağaç"ın yal-
nızlik olgusunu; baz ı şiirlerinizde "çocuk bakışli sert adam" ın fizik-
sel ve ruhsal portresindeki simetrik çeli şkiyi yansıtan dizeler, il-
ginç betimlemeler ç ıkıyor ortaya. Kendinizi, dağ başındaki bir tek
ağaç gibi mi görüyorsunuz?

Yamt 10 - "Dağ başındaki tek ağaç" benim gibi tüm insanlar-
da yaşar. Böyle anlarda toplum-insan ilişkisini hiç düşünmeyiz.
Bu, bir çeşit topluma kar şı başkaldırmadır, çaresiz.

Bu açıdan Paganini pek ilginçtir. Listz, Paganini için "onu hiç
bir düşünüş ve duyuş birliği insanlara bağlamıyordu" demişti. İşte
bu yüzden en büyük virtüöz oldu, fakat en büyük kompozitör ola-
madı . Buna karşın Van Gogh isyancı özgürlüğü ile en büyük renk
ustası , hem de büyük yaratıcı olabilirdi. Van Gogh hiç bir şeyi söz-
le ifade edememi şti. Onda düşündürücü deyimlere az rastlanır, sa-
nat kitaplarında. Topluma "allahaısmarladık" demenin resmi ya-
pılmaz ki.

Soru 11— Bir ceza avukatı olarak üstlendiğiniz davaların dos-
yalarında yaşayan müvekkilleriniz, şiirlerinizin bazılarında flu çe-
kilmiş fotoğraflar gibi belirip belirip kayboluyor. Onlar ı, daha net
görüntülerle sergilemek yerine, yo ğunlaştırılmış simgelerle dizele-
re yansıtmanız, konuları özellikten genelliğe dönüştürmek amacı-
na mı yöneliktir? Yoksa okuyucuların daha özgür yorumlar yapa-
bilmesi için her portrenin üstünü bir tülle kapamak gereğini mi
duydunuz?

"ŞİİRE ZAMAN VEREMEDIM'

Yamt 11— Bence "Bir Ceza Avukatının Anıları"ndaki olaylar ın
pek çoğunu yaşadım. Bir kısmını meslektaşlanmdan duydum. Bir
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tuhaftır ceza avukatlığı . Karşınızdaki suçlunun gözlerinin içine
bakınız, dostça derdini dökmek isteyen 'insan ı göreceksiniz. Bun-
dan sonra kolayla şır. " İnsan, insanın zehrini alır" derler, halk di-
linde. Ceza Avukatlığı 'nın yarısı budur.

Soru 12— Fizik ötesi evrenlerden denizlerin alt ındaki batıklar

dünyasına, sanık adaylarının ceplerindeki tabanca kabzas ından

kara çadırların gölgesine kadar uzayan çok geni ş ve çok zengin bir

şiir dünyanız var. Yaş amınızın ilk vol kavşaklarından bugüne ka-
dar gelmiş büyük bir (insan-olay-gözlem-am-izlenim- mozai ği ile
oluşmuş) kültür birikiminize ve şiir dünyamz ın bu çok yönlü zen-
ginliğine rağmen ürettiğiniz şiirlerin sayıs ı niçin bu kadar az? Şi-
iri fazla önemsemedi ğiniz için mi, yoksa şiire fazla zaman ayıra-
madığımz için mi?

Yanıt 12— Yarama dokundunuz. Şiire yeterli zaman veremedi.
Birikimin ağırlığını hep duyuyorum. Bir tek özür gösterebilirim:
" İnsan-olay-gözlem-am-izlenim" olana ğı içinde uğraştım, durdum.
Bu beş unsurun boğuşması o kadar uzun sürdü ki yeterli sayıda ve
güçte şiir yazamadım. Ama sanat ın her dalında uğraş verdim.
Renk, düşünce gibi bir yüz, her resme bak ınca kendlimizce. E ğer
müzik "insan davranışının eşanlamı" sayılırsa bu onu küçültmek
değildir. Sadece insana bir başka açıdan yaklaşımdır. Fütüristlerin
yayınladığı bildiride şöyle denilmektedir: "Poz vermi ş bir modele
bakarak resim yapmak düşünsel adiliktir". Bence bu görü ş bütün
sanat dalları için geçerlidir.

"AILE MUTLULUĞUNU EKSIKSIZ YAŞADI İW'

Soru 13— Sayın Hocam, sizi yorduğum için özür dilerim. Ayır-
dığımz zaman ve vermek nezaketini gösterdi ğiniz yanıtlar için iç-
tenlikle teşekkür ediyor, söyleşimizi son bir soru ile noktalamak is-
tiyorum: Bize 24 saatlik özel ya şamınızı kısacak anlatır mısınız?
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Yanıt 13 - E şim de avukattır. Staj ım yanımda yaparken bir-
leştik.

Aile mutluluğunu eksiksiz ya şadığımı söyleyebilirim. Günler,
büromda ve davalarla geçiyor. Tiyatro hariç hiç bir eğlence yerine
gittiğim görülmemiştir. Ama tüm tiyatrolara gideriz. Kaç ırdığımız
hiç bir eser olmaz.

FARUK EREM VE ŞİİRLERİ

Yekta Güngör ÖZDEN
(Anayasa Mahkemesi Ba şkanı)

1951'den beri tamchğım hocam Prof. Dr. Faruk Erem, şair
yönü de güçlü olan bir hukuk adam ıdır. Şiir günleri düzenlediğimiz
Hukuk Fakültesi'nde, çali şmaları derslerde ve yönetimde artan bir
etkinlikle sürerken, Ankara ba şta olmak üzere ülkemizin hemen
hemen tüm Ağır Ceza Mahkemeleri, özellikle Yargıtay 1. Ceza Da-
iresi duruşmalarında adaletin doyurucu biçimde gerçekle şmesi
için ko şuşturmuş ; öğrencileriyle kurduğu arkadaş yakınlığı örnek
davranışlarla sergilenmi ştir.

Önceki yıl, Türk Hukuk Kurumu'nun kendisi için düzenledi-
ği toplantıda meslek yanına ağırlık verildiğinden bu özet yaz ımla
ben, onun, sadece insan ve sanatç ı kişiliği üzerinde durmak istiyo-
rum.

Türkiye Barolar Birliği'nin ilk Başkanlığı 'na Ankara Ba-
rosu adına aday gösteriirken özveride bulunup Cumhurbaşkan-
lığı Danışmanlığı görevinden ayrılmıştı . Bağımsız biçimde avu-
katlık görevini sürdürmenin yarar ı yönünden verdiği örnek, büyük
beğeni ile karşılanmıştı. Sonraki günlerde ve yıllarda Türkiye
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Barolar Birliği'nin hukuk yaş amımızda kökleştirdiği "Hukukun

Üstünlüğü" ilkesinin güçlenmesinde Sayın Faruk Eremin bu-

yük payı vardı .

Alçakgönüllü, oldukça sessiz, sevecen ama dü şün yönü çok

güçlü tutumuyla herkesin gönlünü kazanm ıştır.

Öğrencileriyle ili şkilerindeki içtenlik dolu yak ınlık, çalışmala-

rında da kendini duyurmu ş , yarattığı güven duygusuyla herkesi

hızlandırmıştır. Her zaman meslek coşkusuyla görevini yapm ıştır.
Görevinin hiç bir kesiminde, hiç bir dalında yüzeyselliğe kaçmadan

hepimize örnek olmu ştur. Her konuya ve her işe yürekten sarılmış ,

olumlu sonuç al ıncaya değin elinden gelen çabayla çal ışmıştır.

Nice çırak yetiştiren bu usta; aç ık oturumlarda, bilimsel etkin-
liklerde, konferanslarda öncülü ğünü sürdürürken cezaevlerinde,

keşiflerde, idam uygulamalar ında, mezar açılışlarında bulunmu ş ;

bilirkişilik görevini de başarıyla yerine getirmi ştir.

Yaşamın engin deneyimi sanatç ı yönünü de oldukça zenginle ş -

tirmiştir. Büyük hukuk yap ıtları, açıklayıcı kitapçıklar yanında tö-

ren konuşmaları da toplumsal yaşamımıza ışık tutmu ştur.

Faruk Erem hocamız, duygu ve düşüncelerini sanat ağırlıklı
çalışmalarıyla yansıtmıştır.

"Bir Ceza Avukatınrn Anıları", şiirlerinden sonra bu alanda

özgün bir yapıttır. Sahneye konulmu ş , ba şarılı televizyon dizileri-

ne dönüştürülmüştür.

Yaşamın acılarını, karanlıklarını, sorunlarını bilinçle gözlem-

leyen bir hukuk adam ının sanat etkinlikleri içinde ad ının geçmesi

çok önemlidir.
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Sıradan çalışmalarla sunulan ürünlerin duygu yan ı ağır hassa
bile gerçekleri yans ıtmadaki etkisi o ölçüde olmaz. Duygu çizgile-
rinin rengi, boyutu ve anlamı , kaynağına bağlıdır ve ordan güç al ır.
Faruk Eremin karşılaştığı aykırılıklar, çeli şkiler, tutars ızlıklar,
bozukluklar, kötülükler, haks ızlıklar yanında saptadığı anlamlı so-
nuçlar onun sanatçı kişiliğini üstün düzeyde dokumu ştur.

Sevecen yüreği, anlayışlı ve hoşgörülü yaklaşımı , gözlemlediği
olumsuzluklar yanında gözlerini ya şartan iyilikler, güzellikler ve
erdemli davranışlar, nice şiirin, öykünün ve yaşam tablolarının
özünü oluşturmu ştur.

Faruk Erem, şiirlerinde imgeden çok gerçeğin yanında oldu.
Duygularındaki sıcaklık, sinirsiz ölçüde iyimserlik, özellikle çocuk-
lar ve çiçekler için yazd ığı dizelerde açıkça görülür.

Kimi çarpıklıkları da ustaca eleştiren şiirlerindeki duygu yo-
ğunluğu, düşünce soyluluğundan asla ayrılmaciı . Gösterilere, sa-
natı sanat olmaktan çıkaran siyasal değişkenlere dü şmedi; bunlar-
la hiç ilgilenmedi. Ayd ın, uygar, ilerici ve yapıcı tumumundan dön-
medi. Sözcük oyunları , özenti, karmaş a ve yavanlıktan uzak kal-
mayı bildi.

AZ YAZDI AMA ŞİİR YAZDI

Az yazdı ama şiir yazdı . Şiir bir yürek yansıması olduğu kadar
bir us ürünüdür. insanlığın en anlaml ı duygu köprülerinden biri-
dir.

Sanatın bu alanında sayı olanlardan birisi değildir Faruk
Erem. Ama sayı olan kimilerinden daha doyurucu şiirler vermek-
tedir. Bunları zaman zaman "Şiir Defterinde okuyarak tadına
varmaktayız şiirin ve şiirsel aydınlığın.
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Kardeşliği, dostluğu, barışı , insanlığı , özgürlüğü, adaletli ya şa-

mı vurgulayan şiirleriyle yüreğini yüreğimizde duyduğumuz Sayın

Eremin öğrencileri olarak kendisini esenlik dileklerimizle selam-

lıyoruz. Hocamızın her dizesi, bir demet çiçektir, hepimizi gönendi-

ren.

16 Eylül 1994, Ankara
Yekta Güngör ÖZDEN
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Ceza Hukukunun Gölgesine Gizlenmiş Bir Şair

FARUK EREM

Şemsi Belli

Ben, fakülteye girdiğim yıllarda 0, 35 yaşmda bir Ceza Huku-
ku Profesörüydü. Ben de çiçe ği burnunda genç bir gazeteci.

Hem çalışıyor, hem de üniversiteye devam ediyordum. İş haya-
tımda üstlendiğim sorumluluklar gereği devamsız bir öğrenciydim.
Ama Ceza Hukuku derslerini, Adalet Psikolojisi derslerini izle-
meye büyük bir özen gösterirdim. Prof. Faruk Erem, diğer hoca-
larımızdan farklı bir kişilik sergiliyordu, derslerde ve s ınavlarda.

Sevecen bir dost, duygulu bir ağabey yakla şımı içindeydi tüm
öğrencilerine. Ki şiliğinin, konuşmalarının, dersleriyle ilgili açıkla-
malarının ayrı bir havası vardı. Hocamm hocas ı Prof. Baha Kan-
tar da aynı fakültede öğretim üyesiydi.

Suriye, Lübnan ve M ısır'ı da içeren 15 günlük bir grup gezisi-
ne katılmıştım. Prof. Baha Kantar da bizimle beraberdi bu gezi-
de. Öğrencisi Prof. Faruk Eremin aynı zamanda şair olduğunu
ilk kez bu gezi sırasında öğrenmiştim.

Bilimin ciddiyetinden mi, yoksa bir ba şka nedenle mi, bilmiyo-
rum, sevgili hocam ız şair yönünü pek açığa vurmak istemiyordu.
Ama bizler, şiire ilgi duyan ve şiir yazmaya çalışan bir grup —Os-
man Fehmi Özçelik, Hüsamettin Cindoruk, Jülide Gülizar,
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Yekta Güngör Özden, Gülten Akın ve diğer baz ı şiir meraklıla-

rı biliyorduk O'nun şair yönünü.

Üniversiteyi bitirip ya şam kavgasına yöneldiğimiz yıllarda bi-

le hocamızla ilişiğimiz kesilmedi. Şair hocam ın asma yaprağı sim-

geli mektupları , teigrafları , imzalı kitapları , özel arşivimin en de-

ğerli anıları arasında yer alır.

Arazımdaki sevgi bağı , kimi zaman yazışmalarla, kimi zaman

telefonlarla, fırsat düştükçe de ziyaretlerle sürüp geldi bu güne ka-

dar.

Bugüne kadar sürüp gelen en önemli şey, bence, Ceza Huku-
ku Profesörü Faruk Eremin yoğun bilimsel çalışmalarına rağ-

men Şair Faruk Erem'i o yıllardan bu yıllara ta şımasıdı. Şiire

olan tutkusunun sürekliliğidir.

1975 yılında çıkan "Bir Ceza Avukat ımın Anıları" kitabının
baz ı bölümleri, daha önce -sanırım- Varlık dergisinde yayımlan-
mıştı parça parça. Dikkatli ve duyarlı bir okuyucu, bu an ıların içi-
ne gizlenmiş nice şiirler yakalayabilir.

Faruk Erem imzalı şiirleri, yalnız gözbebeklerinizle değil; du-
yan yüreğiniz, düşünen başınız ve zonkiayan beyin hücrelerinizle
tekrar tekrar okuyunuz. Sözcüklerin kabuğunu kaz ıyarak şiirin
özüne varmaya çalışınız.

Göreceksiniz ki, bu güne kadar Ceza Hukukunun gölgesine
gizlenmiş bir şair, yavaş yavaş , ama tüm etkinliği ile gün ışığına

çıkmak üzeredir.

Geç de olsa, şiir adına büyük bir mutluluk...

Şiir Defteri Dergisi
(Ağustos 1993, Sayı : 45).
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MAPUSHANE DUVARI

Map ushane duvar ı yüksek - yüksek
Arpa boyunda istek
Mızrak boyunda km
Ölünceye kadar katil
Doğuncaya kadar k ış uykusunda.

Kara tutkuların
Bilin çte ucu
Bizimki değil
Bu
Çiçeklerin,
Kuşların,
İnsanların suçu.
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BİTİMSIZ GECELER

Burada gün
Gece.
Gardiyan büyük
Adalet cüce.

Elleriniz kanlı
Konu şamazsınız
Gözleriniz ellerinize
Elleriniz gözlerinize
Bir şeyler anlatır
Anlıyamazsınız.
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BAŞ 'LAR

Siyasilerin koğuşu ayrıdLr
Orda baş 'lar bulunur

Dağ başz
Köprü başı
Çeşme başı
İnsan başı
Çıban başı .
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TAHLİYE

Paris'te Fresne
Güneyde Santa Roz
—Çıkış günü her yerde ayn ıdır-
Kalbte umut
Ciğerlerde tüberküloz.
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ÖLDÜRMEK SANATI

Öldürmek sanatı,
Duyurmadan
Azar azar
Uçaktan denize tük ürmeyin sak ın
İmralı 'ya rastlar.
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ÖTESİ

Isparta 'da hapishane vardzr
Hali dokunur
!dam tasdik çikarsa
Kur'an okunur.
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ÇARESIZ

Düzden gelen kurşun öldürmez
Karanlıktan korkun
Yaşamak başka
Varolmak ayrı
Bütün canlıları öldürebilirim
Çocuklardan gayri.

İnsan ağrıyan yerini unutmaz
Ceplerinizde isterseniz yumruklar ınızı sıkın
Başkasının cebine el sokmak yasakt ır
Ama kendi cebinizde
Ellerinizin ne yaptığını
Kimse merak etmez.

Belli olmaz ki hayatta
"Üçüncü Adam "da olabilirsiniz
Ama sakin şeytana uymayın
Ruhsatsız tabancan ızın kabzasını
Cebinizde olsa bile
Okşamayın.
Okşamanın ötesini kimse bilmez
Vallahi bu ilk
Billahi bu son
Brownik, Barabellum, Smitvesson
Demeyin

Çaresiz
Bundan sonra ateş edeceksiniz.
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UYGARLIK

Sessizce ağlayabilirsin
Duvarları dövemezsin
Hayk ıramazs ın

Gökyüzüne bakabilirsin ama
Kendini öldüremezsin
Dört duvar bir dörtgen
Ortasına bir nokta koyunuz:

Hücredeki adamdı bu
Tek duvar = tek çizgi
Önüne beş nokta koyunuz

Beş adamdır bu
Gözleri bağlı
Uygarl ık mı bu?

....•

• 1.
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KAMANIN YER!

Bir defa
Aramaya çıktinızsa
Yolu kimseye sormay ın ha
Mutluluk bulunur.
Mutlaka bulunur.

Eğer sırtınızda
Kürek kemiğiniz altında
Ufak bir delik
Ufacık bir delik
Kama 'n ın yeri hazırsa.
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SESSIZLIK

Her şeyin sahibi var
Dört duvann
Kelepçenin
Zincirin.

Gürültünün de sahibi var
Sessizlik hepimizin.
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MERTLİK

Alanya kalesi denizi b ıçaklamış
Dalgalar iter iter çıkaramaz
En tepede şeytanlar burcu
Eskiden suçluları atarlarmış
Atmadan evvel
Belki de kurtulursun derlermiş

Dere tepe düz gittik
Biz insan ız ilerledik
Umut vermeden öldürmeyi öğrendik
Sehpa icad olundu
Bolu Beyi hakl ı çıktı
Ya mertlik?
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FANTAZYA

Kıraç k ırmızı
Ak kor
Ön yeşil
Dilsiz mor

Toz pembe
Kül rengi
Göz göze km
El ele sevgi

Kardeş kayalar
Birbirinin dengi

Başlarının üstünde ölümsüz diyar
Mavi
Bir gece
Kambur ve cüce
Küçük insan
Kayalardan yuvarlandı

Kartalların çığlığından
ihtiyar kurt
Pınar gözlü ceylan
İkiz ayılar
Şeytan ayakl ı keçi
Uyandı .
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Kardeş kayaların gözlerinden
Bir damla yaş
Bir taş
Yuvarlandı
Karanlık sulara

Küçük insan ın kalbinde yara
Kin ve sevgi
Birbirinin dengi
Kardeş kayalar.

Başlarının üstünde ölümsüz diyar
Mavi
Kıraç k ırmızı
Ak kor
Ön yeşil
Dilsiz mor
Toz pembe
Kül rengi
Göz göze km
El ele sevgi.
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YAŞAMAK

Uzağı gösteren beş parmağın teki

Dış güneş
İç gölge
Yüzümde kuruyan leke
Ve dağ başında
Tek ağac ın hasreti
Yaşamak, yaşamak bu işte.

Topal sessizlik
Şaşı rüya
Ve gözbebeklerinde kırk haramiler

Acı gerçek
Tatlı yalan
Sadakat yorgunluğu

Eskiden resim üstünde toz
Yaşamak, yaşamak...

Allahım, yazdıysan boz
Geldim sana seke seke
Aç kap ıy ı Bezirganbaşı
Yüzümde kuruyan leke
Göz yaşı .
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KÜFÜR

Toprağı yaramazs ın
Denizi kurutamazsın
Havayı yok edemezsin
Bütün ağaçların özsuyunu içsen de
Bir ağaç -örneğin- bir çınar olamazsın.

Eğer istersen
Küfrede ede
Gerine gerine
Dünya toparlağına
Bir tekme atabilirsin.

Sonra...
Çekilir gidersin.
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HIÇ

Su kaynağında berrak
Gönül rızasıyla verilen
Elman ın ancak
Yarısı tatlıdır

Üç kişi
Bir masada
Yemek yediniz mi hiç?
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TOROS

Toros sırtında k ınalı böcek
Namrun
Bürücek

Çıtırık buğday, yanık
Karaağaç uyudu
Çam kokusu uyan ık

Kıl çadırda geçen
Çelik mavisi
Dost gece
Tepelerden tepelere atlayan sessizlik
Çocuk bakışlı sert adam
Ela gözlü kadın

Huysuz rüzgar serince
Gök habercisi yağmur
İnce
İnce
Tohum
Tohum
Tohum
Bilmece.
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NÜ

Masan ın üstünde üç elma
Yarım konyak
Göğe vurmuş
Açık pencereden
Duvardaki ç ıplak
Kadının resmi
Çerçevesini aşan resim
Parmağında yüzük
Yüzük taşında dört mevsim

-Hiç bir kadın çıplak değildir-
Gök vakti
İyilik
Sonsuz iyilik
insanlığın zafer türküsü
Bütün kadınların örtüsü
İlk.
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KA.RDEŞİM

Ödünç kafeste kuş
Tanrı evinde misafir
Gölgesi kendinden uzun
Aziz kardeşim
Can ım kardeşim
Bir iş var bu işin içinde
Bu ne senin
Ne benim işim
Aziz kardeşim
İnsan kardeşim

Nasıl olduysa bir kere
Yan ına gelmişim
Sende yaşayan alemden
Senden haberim yok
Ben, ne biçim kardeşim?
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ANADOLU

QML

Boşalmak bilmeyen dolu

Anadolu.

Gök, yağmur, iplik ince ince
İnsan görünür derdince
İster "Ben "de, ister "sen "de görünebilirsin
Küçültebilirsin buğday tanesine kadar
İnsanca sorundan kurtulmak korkusu.

Yunus Emre 'nin sorusu:
"Yalancı dünyadan çektim emekler
Günahım yazmaya yetmez Melek'ler."

Mevlana karışıtı :
"Bin defa tövbekar olsan da gel
Yeter ki suçunla sen seni yüzla."

Yaşam hocataşı
"Hak bana bir gönül verdi sormadan"

Kuşca can
Tanrı: Anıt
Rüzgar toza
İnsan: Yap ıt.
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Kim boza?

Haber bende değil soranda
Desem de, sussam da.

"Ne isterim gökyüzünden
Benim yüzün yerde gerek
Bana rahmet yerden yağar
Günler geçe yıl çevrile
Ten çürüyüp toprak ola
Tozam heyyy d0000st, deyi deyi."

Emret Hac ı Bektaş Veli.

Gövde kuru

Yeşil dal

"Ilgıt ılgıt esen seher yelleri"

Pir Sultan Abdal
Darağacında ağlar mı?..
Ağlar...

Ya kıtlık olursa
Buğday tanesi yetmeyecek
Mevlana affetmeyecek
Küçülmeyi.

İnsan başaklı tarlada mı sın
Mevlanal.. Geleceğim, uzakta mısın.
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KORKU

Gökyüzü yoktu
Yere yak ındı Tanrı
Gören

Açıklay ın

Bütün başların üstünde
Ulu Tanrı

Sil

Korkunun en ac ısını
Ölmezlikle ölüm aras ını

U1-^-,1
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SON

Kara diken
Yeşermez
Kum uykusu
Uyanmaz.

Toprak kuru
Parça parça kutu kutu
Aln ındaki çizgiler
Silinmez

Anılar ak ın ak ın
Yalnız gün gibi yak ın
Geri Kalan
Açıklanmayan

Boşluk
Yaşamın yanlışı doğrusu
Yağmayan yağmur
Üstü yosun
Yazılı taşların korkusu
Su.
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!Ki DAKİKA

Omür uzun
Hem k ısa
İki dakika

Azabın en kötüsü kulluk

Karanlık, karanl ık
Güneş yolunda
Küfre batık
Pişmanlık
Aydınl ık, aydınlık
Yeter mi kala kala
İki dakika

Gökyüzüne bakıyorum
Ömrümü ters görmek için
Göremiyorum.
Yıllarca sevinç,
Yıllarca ac ı
Omuzlarda çürüyor
Dört kollu tahta
Hayk ırır:
Geliyorum, bekleyin
İki dakika.
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UMUT

Doğa her zaman hakl ı değildir
Ve siz
Kuşların geçtiği yolda
Neden geç kaldığınızı
Bilemezsiniz.

Yaşam
Katil miras

Ve ölümün suç ortağı insan.

Bahçesinde çiçek yetiştirenlere
Ve adam öldürenlere
-Yalvarırım size-
Bunu neden yaptıklarını sormayınız.

Hayatın izi
Ama yaln ız kendi hayatınızı
Papatya fal ına bakarasına
Harcay ın
ahretin mutlaka bir kap ısı
o kap ının da bir anahtarı olsa gerektir
Umut, o kap ının ötesindedir.
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MUTLULUK

Sevdiğiniz kadının
Gök düşmüş gözlerine
Çöreklenmiş oturur
Yılan bakışlı huzur.

Mutlusunuz
O kadar mutlusunuz ki
Koca adam
Çocuksu adam

Acıs ını duymadan öleceksiniz.
Sırtın ıza habersizce saplanan kaman ın

Gözlerinizde deli uçuş
Gökte
Şimşekten kalan izde
Dağlar ötesi deniz yolc usu
Beyaz bir kuş .

Ölümü tanıd ınız değil mi?
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ELLER

Çizebilseydim
Ellerin resmini yapardım

Kalem tutan
Göz yaşını silen
Barışı imzalayan
Ellerin.

Sapan tutan
Ekmeğini bölen
Toprak alt ında
Katma tutan ellerin.

Birbirine uzanan
El s ıkışan ellerin
siyah-beyaz.
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KUTU KUTU

Göğün içinde
Bizden uzakta Tanr ı
Bulut içinde rahmet
Koca rüzgar içinde

Gövde
Toprak içinde
Dere
Suyun içinde
İnsan
Kutu içinde

Kutu kutu içinde
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DENIZ SENFONİSİ

Bu
Karada yaşayan
Havada uçmak isteyen
Bir deniz hayvan ının hikayesidir.
Üç boğumlu şeytan minaresi
İnci belalı istiridye
Cam göbeği deniz gibi.

Eğer elindeyse serme denizi
Denizde her şeyin payı var
Martı kanadının yelkende
Derin sularda
Birbirine çarpan iki kum tanesinin
Çıkardığı sesin
Fırtınada pay ı var.

Eğer elindeyse sevme denizi
Ehramlar, Bergama, Efes
Ve esaret
Karadır
Hürriyet denizde

insanoğlu toprağa çivili
Deniz çivi tutmaz
Yara iz bırakmaz.
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Batan gemilerin yeri
Denizin alt ındadır

Gözyaşıyla alın teri
Karayı kaybeden kartalların çığlığı
Hürriyet yolundadır.

Kad ın denizin
Karadan k ıskandığı
Bağrına bastığı gemiciler
Hürriyet yolundadır.
Karanl ık gecelerde
Uğursuz kayal ıklardan geçerken
Çalınan çan

Hürriyet yolundad ı r.
Birbiri ardınca dalgalar
Bayrak koşusu gibi
Elden ele ula ştırır
Hürriyet haberini
Toprağa
Kara toprağa kadar.

Sen ey kinler yatağı
ihtiyar toprak
Yoktur denizin yaşı
Denizde durak
Denizde kilometreta şı .

U-t'
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Denizin tarihi tek sat ır
Tek yaprak
Mavi bir yaprak
Yeşil bir yaprak.
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KIRAZ AĞACI

Kiraz ağac ın ın üç dal ı vardı
Kuşlar konardı bir düzüne
Sonbahar aldı
Yapraklarını kiraz ağacının

Uyku girmez gözüne kiraz ağacın ın
Ellerinin hakk ı vardı kiraz ağac ın ın
Yumruk gibi s ık ılmaya
Göz yüzüne
Yer yüzüne

Neden inandın kuşların sözüne
Kiraz ağacı ?
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HUKUKUN ÜSTÜNLÜ ĞÜ
VE ANAYASA

Anayasada, Cumhurba şkanının andında (md. 103) "Anayasa-
ya ve Hukukun Üstünlüğü"ne bağhlıktan, Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyelerinin andında (md. 81) "Hukukun Üstünlüğü"ne say-
gılı olmaktan, "Anayasaya Sadakat"tan söz edilmektedir. Görüldü -
ğü üzere "Anayasaya Uygunluk" ile "Hukukun Üstünlüğü" eşan-
lamlı değildir.

Hukukun üstünlüğü deyimi, Anayasaya rastlantı olarak gir-
memiştir. Ant gibi çok önemli bir konunun, iki kez tekrarlanmas ı ,
raslantı olamaz.

Hukukun üstünlüğü "Türkiye Barolar Birliği" tarafından orta-
ya atıldı. Çeşitli demeçlerde, Sayın Cumhurbaşkanımız Kenan
Eren'in söylevlerinde yer aldı . Nihayet Anayasa metnine girdi.
Kavramın, memleketimizde on be ş yıllık bir geçmişi vardır.

Hukuk "kanun" demek değildir. "Kanunları idare eden kanun-
lar"m varlığı inkar edilemez. "Kanunla yap ılan haks ızlıklar" sade-
ce "Anayasaya aykırılık" sayı ile çözülemeyecektir. "Hukukun Üs-
tünlüğü" esas tutulmak gerekir. Böylece yeni Anayasa ile yepyeni
bir hukuk anlayışı egemen olacaktır.

Anayasa'mn başlangıcında üstünlük ancak Anayasa ve kanun-
larda bulunduğu"na işaret edilmiştir. "Anayasa'mn ba şlangıç kıs-
mı Anayasa metnine dahildir" (md. 176). 0 halde bu anlayışa göre
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"Hukuka Aykırıhk"ın ölçüsü, ancak Anayasa ve kanunlara göre mi
saptanacaktır? Ant formülü bu anlayışı reddeder.

"Hangi Hukukun Üstünlü ğü" sorusu anlams ızdır. Çünkü bir

çok hukukun varlığını kabul etmeden bu soru sorulamaz.

Türkiye Barolar Birliği'nin 1976 yılında Ankara'da yaptığı Ge-

nel Kurul toplantısına sunulan Yönetim Kurulu raporunda (sh. 2-
22) hukukun üstünlüğünden ne anlaşılacağı açıklanmıştı .

Hukukun üstünlüğü kavramı "Hukukun (sadece kanunların
değil) uygulanması döneminde yer alır. Eğer kanunlardan öteye
hukukun ne dediğini (jüris dictio) ortaya koymak olanağı yoksa hu-
kukçunun görevi anlams ızlaşır. "Kanunun metni onu tabedecek
matbaacıyı bağlar" sözünün düşündürdükleri küçümsenmemeli-
dir. Hukukun üstünlüğünü savunmaktan yoksun hukukçu "kanun
adamı"dır, fakat gerçek hukukçu de ğildir.

Hukukun üstünlüğü kavramımn, itici güç olarak, demokratik
ülkelerde kazandığı hız küçümsenmeyecek derecededir. Fransızca-
da "Primauté du droit (veya anlamca biraz farkl ı olarak Principe
de la legalite), İngilizce "Sumremacy of low", Almancada da hukuk
devleti ile kırma anlamda "Rechtsstaat" deyimi kullanılmaktadır.

"Hukuk Devleti" deyimi ile "Hukukun Üstünlüğü" arasında

bağlantı vardır, fakat aynı anlama gelmezler. Kanuna bağlı devlet-
le, hukuk üstünlüğüne göre kurulmuş , buna göre faaliyet göstere-
cek devlet ayrı şeylerdir.

Bir yazar, hukuk (kanun) devleti ile hukukun üstünlü ğü devle-
tini pek açık şekilde ortaya attı: "Hukuk devleti kavram ı tam bir
kanunilikten, yani her şekli il ve ne pahas ına olursa olsun kanuna
uygunluktan ibaret değildir. Aksi takdirde hukuk devleti sadece
bir kanun devleti olur. Kanunilik altında devlet herşeyi yap abilir-
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di. Bir kanun devleti kanuni haksızlıklar devleti olabilirdi." (Hu-
bert, modern endüstri toplumunda hukuk devleti. Çeviren T. An-
say.) Yazılı olanın mutlaka hukuk olduğu söylenemez.

Böylesine bir kavramı , Türk pozitif hukukuna sokmakta gös-
terdiği, sonunda ba şarılı çaba, Türkiye Barolar Birliği'nin büyük
hizmetlerinden biridir. Anayasa hukukumuz buna göre bir geli şme
gösterecektir.
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SÖZLÜ SAVUNMA

Sözlü savunmanın lüzumsuzluğunun ileri sürülduğü, "yazılı
usul"ün tercihi gerekti ğinin iddia edildiği, hatta zaman zaman ya-
sal sımrlaınalara gidildiği görülmektedir. Çe şitli kaynaklardan
denenen aşağıdaki düşancelerin, bu konuda bir kanaata ulaşma-
da yararlı olabileceğini sanmaktayız:

Diktatörlerin hemen hepsi sözlü savunmaya kar şı çıkmışlar-
dır: Napolyon en kudretli zamanlarında "avukatların dilinin kesil-
mesi"nin doğru olacağım söylüyordu (Toulemon, Barreau de Paris,
1966, s. 11). Yıllar geçti, Napolyon kaldırılan Baro'nun yeniden ku-
rulmasına on sene sonra raz ı oldu. Fakat avukatların yeminine şu
ibareyi koydurdu: " İmparatora sadık kalacağım" (Garçon, M. l'Avo-
cat et la morale, Paris, 1963, s. 61).

Eski Yunanda, duruşma başlamadan evvel bir nidacı konuş-
macılara davayı kazanmak için heyecan doğurucu hiç bir hareket-
te bulunmaınalarını bağırarak ilan ederdi. Her konuşmacının ko-
nuşması üç saatle sınırlı idi. Konuşmacılarm hakarete kaçmama-
ları, acı sözler söylememeleri, duru şmadan sonra sakince çekilip
gitmeleri, etraflarına kalabalık toplamamalan şart koşulmuştu.
Bu kurallara uymayanları para cezasına çarptınırlardı (Cham-
mard, s. 20).

Eski Yunanda mahkemeye ithamedenin ve kendini sav ıınamn
dostları da gelir, bu suretle itham ve savunmaya ağırlık verilmesi
sağlamrdı .
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Hitabeti avukatliğa sokanın Pricles olduğu kabul edilir. Bu-

nunla beraber, "Hitabet"in sakıncalarından korkulmuş ve bazı sı-

mrlamalara gidilmi ştir.

Şöyle bir olaydan bahsedilir. Ahlak dışı davranıştan sanık gü-

zel Pryn'nin savunmasm ı yapan Hyprides, Mropag' ın onünde

müvekkilesinin göğüslerini örten tülü yırtmış , kadımn güzelliğinin

etkisi altında kalan Mkimler beraat karar ı vermişlerdi. Fakat bu
skandaldan sonra savunma daha sert tedbirlere tabi tutulmu ştu.
Hatiplerin, hkimlerde merhamet veya nefret uyand ırmağa yönel-

miş konuşmaları yasaklandı. Bazı . Yunan Cumhuriyetleri konuş -

madaki hı.merleri ile hissi, akla galip kılan konuşmacıları hudut

dışına çıkarmışlardı . Konuşmacılar tevazu içinde kalmakla görev-
lendirildiler, hakimler nezdinde tavassut, hakaret, ac ı sözler, aya-

ğını yere vurma, kırıcı hareketler yasaklandı . Mesleğin vakar ve

onurunu sağlamaya yönelmi ş bu kurallar Roma avukatlarına ör-

nek oldu.

Avukatlığın tarihinde "Sözlü Savunrna"dan daima ku şku du-

yıılmuştur. Buna rağmen sözlü savunma (özellikle ceza dvalar ın-

da) yüzyıllar sonunda kural haline geldi. Metinlere göre, sözlü sa-
vunmadan kuşkulara ilk kez eski Mısırlılarda rastlanch. Mısırlılar,

sözlü savunmayı kabul etmiyorlardı. Bir hatibin konuşması ve ha-
reketleri ile hakimleri etkileyeceğinden korkuyorlar ve savunma-

ıun yazılı olmasını istiyorlardı .	 -

1966 yılında ünlü Paris Barosu Ba şkanı Charpentier şöyle de-

mişti "Sözlü duruşma ve savunmayı kaldırımz, arkasından engi-
sizyon gelir". Adalette yüzyıllar boyu yerle şmiş savunma kuralla-

rım, toplumların zaman zaman geçirdiği sarsıntılara bakarak, or-

tadan kaldırmak, büyük hata olur. Bu kurallar mutlaka geri gelir,
fakat arkalarında ne bıraktıkları bilinmez.
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Fransız Yargıtayı "yazılı savunma"yı, savunmanın esası say-
maz (bk. Toulemon, s. 10). Yaz ılı metnin haz ırlanması avukatlığın
tekelinde bile değildir, onu avukat olmayan herhangi bir hukukcu
da hazırlayabilir. Asıl savunma sözlü oland ır (Toulemon, s. 10).

Bununla beraber mahkemelerimizde meslekda şlarımızın sözlü
savunmasını kesen mahkeme Başkanlarından şikayetçi oldukları
bilinmektedir. Ba şkanların bu tutumu sözlü savunmanın anlamım
anlayamamış olmalarından gelir. Sözlü savunmanın uz ınluğu, kı-
salığı gibi konularda onun faydal ı olması veya olmamasından da-
ha fazla savunman ın aleniyetini sağlaması bakımından önemi bü-
yüktür (Toulemon, s. 11).

Bir avukatın savunmasını kesmek, özgürlük adına, en büyük
kusurdur. Avukat genç olabilir, tecrübesiz olabilir, ya şlanmıştır, sö-
zü uzatabilir, bunların hiç biri savunmayı kesmek kusurunun özrü
olamaz.

Siyasi davalarda sözlü savunmanın genellikle uzatıldığı inancı
vardır. Bu düzeysel bir inançtır. Bir siyasi davada savunmayı üst-
lenen avukat sayısız vicdani sorunlarla karşı-karşıyadır (Garçon,
s. 99). Sözlü savunman ın makül ölçüsünü avukatın takdirine b ı-
rakmak gerekir. "Yalnız kendi vicdanma kar şı sorumluluk avuka-
tın tükenmez güç ve ba şarı kaynağıdır, fakat bu kaynak kurutul-
mamalıdır.

"Siyasi mahkemeler" de avukat tutulmas ı engellenmek istenir
(İngiliz Kralı Charles Stuart davas ında olduğu gibi) veya savunma
kısıtlanır (16. Louis'nin yargılanmasında olduğu gibi).

Mithat Pa şa, kendisini yargılayanlara "bir avukat ile isti şare-
ye hakkımız var mıdır" diye sormuş , "biz üç avukatın adlarını tes-
bit ettik. Bunlardan birini seçebilirsiniz" cevabmı almıştı . Olağan
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dışı mahkemelerde "mutemed hakim" kadar "mutemed avukat" da
hukuk dışıdır.

Avukattan, sözlü savunma yerine yaz ılı savunma verilmesini

istemek suretile zaman kazan ılacağı çok kere bir bahanedir. Eğer

yazılı savunma, karar sırasında gerçekten okunacak ise, zaman

kazanılmış olmayacaktır. Bazı memleketlerde, mahkeme başkanı-

na avukattan, konu şmaya başlamadan evvel savunmasımn ne ka-

dar. süreceğini sormak yetkisi tanınmıştır. Bu bir tedbirdir. En

uzun konuşan avukat bile başta söylediği süreyi aşmamaya daima

gayret etmiştir.

Sözlü savunma yerine yaz ılı savunma istemekle yetinmek Ce-
za Usulünün ilkesine aykırıdır. Zira kanunumuz tahkik (engisiz-
yon) usulünü değil, "itham usulü"nü tercih iddias ındadır.

Avukatın, çok iyi haz ırlanması, fakat metinden okuyarak sa-
vunma yapmamas ı esastır. Avukatlar serbestçe konu şmak ayrıca-

lığını lüzumsuz kılacak gürüntülerden kaçınmalıdır (bk. Payen-

Duveau, n. 275).

"Parlak gözkamaştıncı, fakat faydas ız belagat" günümüz avu-

katlığında itibar görmemektedir. Bu bir gei şmedir. "Boş emeklerin
temsilcisi" olmak dönemi kapanm ıştır. Ayrıca "mesleğin objektifli-

ğini ihlal eden ve mesleğin gerektirdiği saygı ve güvene aykırı dü-

şen ibareler kullanmaktan kaç ınmak, böylece müvekkilinin şahsi
kin ve garezine alet olmamak" laz ımdır (TBB. Disiplin Kurulu Ka-
ran : 27.9.1975, 32/35).

Bununla beraber, mesleğin "konuşma ayrıcalığı"nı çok iyi kul-
lanmak gereklidir. Victor Hugo "iyi konu şan kimse mesela bir saat

konuşmak için bir bütün gün, bir hafta, bir ay, hatta bazan bir
ömür boyu dü şünen kimsedir" derdi (bk. Toulemon, s. 12).
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Çok iyi konuştuğu, hakimleri teshir ettiği için başanlı avukat
iddiası gerçek dışıdır. Güzel sözlerle davalar kazamlamaz. Eğer
kazamlırsa zaten Adalet anlams ızdır. Dava kazanılırsa avukatın
karşı taraftan savcıdan, müdahilden, hakimden daha iyi çali şıp,
daha iyi düşünmesinden ileri gelirse bir anlam kazan ır, övunecek-
sek bununla övünmeliyiz.

Savunmayı sabırla dinlemek hakim için görevdir. Bu belki de
biçimsel bir tutum sayılabilir. Usul Hukuku belki bir biçimden iba-
rettir. İhering şöyle demişti: "Biçim, özgürlüğün ikiz karde şidir,
çünkü keyfiliğin düşmanıdır, Usul Hukukunun biçimselliği bu açı-
dan değerlendirilmelidir.

Avukatm mahkemede ayakta konu şması, Adalete saygmın
sembolüdür (Payen-Duveau, n. 275). "Türk ananesine göre aya ğa
kalkmak saygı gösterisidir. Davac ının davranışı sebebiyle 70 inci
madde uyarınca işlem yapan hakimin hukuki sorumluluğunu ge-
rektiren bir yön bulunmamaktadır." (HGK. 29.3.1967, 184/162).

Uluslararas ı Barolar Birliğinin Oslo toplantısındaki kararı (6):
"Avukat mahkemeye saygısım daima muhafaza eder". Fakat bu tu-
tum karşılıkh saygı esasma dayanır. Bern kuralları (11): "Avukat
hakimlere ve resmi makamlara gereken saygıyı gösterir ve aynı
saygıyı onlardan bekler". Amerikan Ahlak Tüzüğü (22): "Avükatın
gerek mahkeme ve gerek diğer avukatlarla olan münasebeti sami-
miyet ve durustlük esasları dahilinde cereyan eder."

F-J
	

243



Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (II)

HUKUK DILI

Dil konusunu «yargz" açısından da incelemekte yarar bulundu-
ğu kamsındayım. Türkçele şme akımında yargı organlarımızm yo-
ğun bir çaba içinde olduklan görülmektedir.

Yargıtayımızın "arı (öz) Türkçe" çabasını yansıtan "Yargıtay
Kararları Dergisi"ni (YKD) izleyenler bu yüce kuruluş 'un dilde
"Atatürkçü Anlayış"a bağlıhğım görmekle kıvanç duymaktadırlar.
Önerimi açıklamadan evvel "Arı Türkçe" tartışmasında hangi tara-
fi tuttuğumu, gerekçeleriyle belirtmek isterim. Az ı içeren bir tar-
tışmada çoktaki kanı elbette etkilidir.

Batı milletlerinin bir ara dü ştükleri "Latince" yapaylığından
özdillerine dönmek çabalar ı başarı ile sonuçlanmıştır. 0 halde bu-
günün arı Türkçesi çabas ı -gecikmiş de olsa- böyle bir isteği yansı-
tır. Dil Kurumunu, Yüce Atatürk böyle gereksinme ile ve bu amaç-
la kurmuştu. Şöyle demişti: "Ülkesini, bağımsızlığını korumas ım
bilen Türk ulusu, dilini de yabanc ı diller boyunduruğundan kur-
tarmalıdır". Kuşkusuz, her sözcüğün tutarlı olduğunu ileri sürmek
olanaksızdır. Şu veya bu sözcüğün tutarlı veya tutarsızlığı her za-
man tartışılabilir. Böyle bir tartışma daha iyisini, daha güzelini
bulm ağa yarar.

"Halita dil"in yitirilmesine raz ı olmayanlar sonuçta Osmanl ı-
caya dönüşü yeğlemektedirler. "Bakinin, Şeyh Galib'in dilleri, çağ-
ların Osmanlıcası , Yunus Emre ile Karacaoğlamn dilleri çağların
Anadolu Türkçesidir, ama onlarda Türkçenin sesi egemendir. Fars-
çadan çeviri kokusu yoktur" (Necati Cumalı).
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Osmanlıcaya dönüşün başarı sağladığını varsayalım. Hukukta

bunun sonucunu örneklerle gösterirsek daha çarp ıcı olur:

Görev yerine "vazife" yetki yerine "selahiyet" savcı yerine
"müddei umumi" kesin hüküm yerine "kaziyei muhkeme" kazami-

mış hak yerine "hakkı müktesep", savunma yerine "müdafaa", su-

çüstü yerine "cürmü meşhut", erteleme yerine "tecil", bilirki şi yeri-

ne "ehlivukuf', eski eser yerine "esbab ı mucibe" dememiz gereke-

cektir. Örnekleri artırabiliriz. Bu anlayış bizi nereye göturur

Bu konuda Yargıtayımız yerildi. Yargıtay'ın "Beraat" yerine
"Aklanma" terimini kullanan bir mahkemenin karannı -bu açıdan-

bozması tepki yarattı . Prof. Velidedeoğlu Yargıtay' kınadı (Cumhu-
riyet 6.7.1980) Prof. Sungurbey "hükümde (beraat) yerine (Aklan-
ma) deme sinin yarg ılama hukuku kural ına aykırı sayılması yasa-

ya aykırı olduğu gibi, bozma sebebi sayılnıası da yasaya aykırıdır"

kanısında olduğunu açıkladı . "Terimden Bozma" ceza yöntemi ya-
sası açısından elbette tartışılabilir.

Ben biraz değişik düşünüyorum. Yargıtay arı Türkçe açısından

övünce değer çaba içindedir, Sanırız ki "Aklanma"nın yersiz görün-
mesinin nedeni, bu deyimin içeri ğine uymamas ındandır. Ceza Yön-
temi hukukunda, kesin hükme kadar, sanık suçsuz sayılır. 0 hal-

de hüküm sonunda kişinin aklanması bahis konusu değildir, sanık
suçlu sayılmamıştır ki, aklans ın. Aklanma terimi, pek ünlü bir ku-
ral olan "suçsuzluk varsayımı"na (eski deyimle masumluk karine-
sine) ters düşmektedir.

Yargıtayımızm övülü çabas ını örneklerle ortaya koyabiliriz.
"Müteselsil suç" yerine "zincirleme suç" mütemadi suç yerine "ke-
sintisiz suç" terimi kullanılmaktadır. (YKD. 979/4, s. 556). Faili
gayri muaayen katil yerine "bağımsız suçlusu belirsiz adam öldür-

me" (aynı dergi s. 562), müessir fil yerine "etkili eylem" (YKD.
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977/4, s. 574), tahrik yerine "kışkırtma" (YKD. 980/12, s. 1650),
memuriyet vazifesini ihmal, suistimal yerine "görevi savsama", kö-
tüye kullanma" (aym dergi, s. 1654), memura mukavemet yerine
"karşı koyma" (YKD. 1978, s. 1541), masarifi muhakeme yerine
"yargı giderleri", irtikp yerine "yiyicilik", (YKI). 978/10, s. 1745)
terimlerini kullanan Yarg ıtayımızın bu yoldaki tutumuna daha
pek çok örnek gösterebilecek durumdayız.

Bununla beraber bir gözlem bizi dü şündürmektedir. Baz ı mah-
kemelerimiz, kararlar ında kendilerine özgü deyimler, terimler kul-
lanmaktadırlar. Bu yüzden hükmü anlamakta da güçlük çekilmek-
tedir, iddianame yerine "say yazısı", esas hakkında mütalaa yerine
"temel görü ş" gibi. Böylece ortaya bir karga şa çıkabilir. Arı Türkçe
çabas ına zarar vermeden bunun giderilmesi, tekbiçimlihiğin sağ-
lanması gereklidir. Önerilen arı Türkçe bir terim içerdiği anlamı
da iyi yansıtmamış , hatta yanılgı doğurmağa elverişli bulunmuş
da olabilir. Prof. Dönmezer, Kararlar Dergisinde yay ınlanan karar-
lann başa konan özetinde kullamlan deyimlerle metinde kullam-
lanlann birbirine uygun olmadığı yolundaki yergisinde haks ız de-
ğildir (Tercüman 11.1.1981).

Konuyu daha berraklaştırmak için Ceza Kanunumuzun -han-
gi maddelerinde kullamldığına da işaret ederek- bir kaç örnek ver-
mek isteriz İşaa (137) naaş (178), raşı (223), rai ş (226), terahi
(231), havayiç (238) eçsam, (275) harfi ciddi (461), sania (503).

Bunlar Türkçe midir? Diğer yasalardan daha kolayca anla şıl-
ması gereken Ceza Kanunu açısından bu deyi şler uygun-mudur?

Kaldıki, Türk Ceza Kanunu açısından sorun sadece dil sorunu
da değildir. Bu arada tarihsel bir gerçeği açıklamak, bir yanlış Öğ-

retiyi düzeltmek isteriz. Genellikle 1889 tarihli İtalyan Kanunun-
dan 1925 yılında yapılan bir çeviri Ceza Kanunumuzun temeli sa-
yıhr. Böylece öğretildi. Yanh ştır.
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Daha çok evvel bu gereksinme duyulmu ştu. Adliye nezareti za-

manında, İtalyan Kanunu Türkçeye çevrildi ve metin tstanbul'da
1325 tarihinde "matbaayı amire"de "Ceza Kanunnameyi Humayti-

nti Layihas ı" adı altında basıldı . Fakat tasarı kanunlaşmadı. 1925

tarihinde bu metin bazı değişikliklerle, Türk Ceza Kanunu layiha-

sı olarak Meclise sunuldu. 1325 tarihli çeviride rastlanan çeviri
yanlışlıkları bu gün bile değişiklik görmeyen Ceza Kanunu madde-
lerinde olduğu gibi durmaktadır. Bu çeviri de kullan ılan terimler

de isabetli değildi. Çünkü otarihte İtalyanca bilen Türk olmadığın-
dan çeviri az ınlıktan kişilerce yapılmıştı . Böylece Kanunun baz ı
hükümlerinde "az ınlık lehçesi" açıkça sezilir. Ölüye "hakaret yap-.
mak" deyişi gibi (md. 178). Çevirmenlerin hiç biri hukukçu de ğildi.
Çeviri bölüm bölüm, başka başka kişilerce yapıldığından aynı kav-
ram için farklı terimler kullanılmıştı . Bu kusurlar, böylece elimiz-
deki metne kadar süre geldi.

Görüldüğü üzere, Ceza Kanunumuzun Türkçele ştirilmesi sa-
dece bir dil sorunu değildir. Bu çeviri o günlerde Eski şehir'de bu-
lunan temyiz mahkemesi Ceza Kanunu Komisyonu'nun inceleme-
sine sunuldu. Komisyon 12 Ağustos 1341 tarihinde çalışmaya baş-

ladı , fakat ancak bir bölümü tamamlanabildi. Bu bölümde kullan ı-
lan dil ise eski hukuka bağlı, kavramları eskiye çekici eğilimde bir
dildi.

Bundan sonra 1325 tarihli çeviri ve Temyiz Mahkemesi Komis-
yonunca kabul edilen metin "adliye vekaleti" tarafından baz ı mü-
derrislere (öğretim üyelerine) gözden geçirilmek üzere verildi. Fa-
kat herkese ayrı bölüm verildiği için terim kargaşası daha da yo-
ğunlaştı . Müderrislerden bazıları Türkçeyi, baz ıları Osmanlıcayı
tutuyordu.

Görüldüğü üzere, bugün kaynakları çeşitli kusurlar içinde ya-
sa hükümlerini yorumlamak zorunda kalan yarg ıçların düzenleyi-
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ci; bağdaştırıcı çabaları kesin sonuçlara varamamaktadır. Uğram-
lan güçlükler uygulayıcıları, yasa koyucunun istediğinden farklı
sonuçlara, çeli şkilere sürüklemektedir.

Bir hususa daha değinmek isteriz: Ana Kanunlanm ızm başka
başka me'hazlardan çevrili olmas ı bir kusura daha neden olmuş-
tur. Aynı olması gereken kavramlar çevirmenlerce farklı deyimler-
le kanunlara yansıtılmıştır. Bu hukuk eğitiminde sakıncalı olmak-
ta, boş çabalara, farklı yorumlara gidilmektedir. Sayısı pek çok
olan bu terim kargaşasımn, en ünlü olanını örnek gösterebiliriz. İ s-
viçre Medeni Kanunun 2. maddesindeki "bonne foi" Medeni Kanu-
mumuza "hüsnü niyet" olarak, İtalyan Ceza Kanununun 413. mad-
desindeki "buona fede" Ceza Kanunumuzun 503. maddesinde "hu-
lus ve safTet" olarak çevrilmiştir. Örnekleri çoğaltabiliriz.

Sonuç ve Öneri:

- Temel yasaları tarayıp içeriğine en uygun, arı Türkçe terim-
leri saptayacak bir komisyon kurulmas ını ,

- Aynı kavram için farkl ı deyimler kullanılmamasını sağla-
yacak bir çabamn bu komisyon arac ılığı ile sağlanmas ını ,

- Komisyonun Yargıtay, Hukuk Fakülteleri, Adalet Bakanlığı ,
Barolar Birliği ve Türk Dil Kurumu temsilcilerinden olu şmasını ,

Saygı ile takdirlerinize arzederim.
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HUSUS İ HÜKÜMLER VE
ÜMRN İST DOKTR İ N

Ceza Kanununda suçları tek tek gösteren hükümlerin yeniden
tanziminde takip edilecek yolun belirtilmesi bugünkü ceza huku-
kunun en çetin konusudur (1). Şu soru önemli olmak gerekir: İn-
sanlarm hangi filleri suç sayılmalı, hangileri sayılmamalıdır? Bu
sınırın mutlaka yeniden çizilmesi gereklidir.

Cezai himayenin konusunu te şkil eden ki şisel veya toplumsal
hakların neler olabileceğini yeniden gözden geçirmeksizin, Ceza
Kanununun "Hususi hükümler" bölümünde reform, mümkün de-
ğildir. Cezai himayeye alınacak hakların tayininde ifrattan ve ih-
malden kaçınmak şarttır. Kanunun bu şartı gereği gibi saydığı söy-
lenemez. Kaldı ki baz ı değerlerin başkalaşmaya (istihaleye) uğra-
mış olması da mümkündür. "Haklar ın çok büyük bir kısmı insan-
da, esas değerlerle birleşmiştir (2)". Bunun da unutulmamas ı la-
zımdır.

Ceza Kanunu "insan" dan ne anlamaktad ır? Her çağm Ceza
Kanunu insani eksik anladı . Fakat çağımızın özelliği bu eksiği -
hiç olmazsa - kavram ış olmasındadır. Yön, "tüm insanl ık"tır. Zira
"insan şahsiyetinin özerkliği" benimsenmekte, "temel haklar"

(1) Bu hususta bk. Würtenberger (T.), La situazione spirituale della scienza pe-
nalistica in Germania (Milano, 1965), s. 103.

(2) Würtenberger, s. 107.
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aranmak suretile eksik bırakmamak istenmekte ve "insan yakan",
"insan haysiyeti" üzerinde durulmaktad ır. 0 halde insan kavra-

mından ne anlaşıldığı hususundaki çabada tam olmak eğilimi açık
olarak görülmektedir. Bu sebeple "hukuk kültürünün yenilenme-
sinde ceza ilmi geri kalmamal ıdır (3)".

Ceza hukuku aç ısından "hukuk devleti" kavram ı "şekli kav-

ram" değildir. Nasıl "hukuka maddi aykırılık" daha özlü ise "kap-

sam olarak hukuk devleti" gerçek ve aniaml ıdır. 19. yüzyılın hu-

kuk devleti "hakları koruyan hukuk devleti" idi. Çağdaş hukuk

devleti ise insanın sosyal varlığrnm teyidini esas tutmaktadır.

"Sosyal hukuk devleti" insan haklarını kabul eden ve geli ştiren

devlettir. Bu anlamda insana yard ım eden devlete "hukuk devleti"
denebilir. Bugünkü devlette "insamn var oluşunun daha geniş ko-

runması gayesini temin edecek sosyal düzeni kurmak" görevi, as ıl-
dır (4). Bu, maddi bir "ferdliyetçilik" de de ğildir, "insan varlığının
haysiyeti"dir (5). Bu açıdan ceza hukukunda (özellikle hususi hü-

kümler bölümünde), bo şluklar olduğu, dolayısile parça parça suç
saymalardan (tecrimden) ileri gidilmedi ği görülmektedir. "Kanun

koyucu, insanın ayrılmaz bile şikliğini gözönünde bulundurmalıdır
(6)". İnsan haklarının ara ştırılması ve tanınması yolundaki sabır-
lı, tarihi geli şimde en son bulan haklar, insan ın hayat ve vücut

tamlığı hakları değildir. Devlet karşısında ferdin "hürriyet hakkı"

bir dönemi temsil eder. " İnsan vakarının dokunulmazlığı" ise çağ-

daş anayasalarının açık hükümlerine bağlanmıştır (7). Diğer insan

haklarının bu "temel hak"ka dayand ığı görüşü, insanı eksiksiz an-

(3) Wtırtenberger, s. 109.
(4) Wurtenberger, s. 110.
(5) Wurtenberger, s. 112.
(6) Würtenberger, s. 112.
(7) Bk. Türk Anayasas ı, Alman Anayasası .	
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lamağı sağlayacak gözükrnektedir. 0 halde "hukuk devleti" bu an-
layış içinde gelişmiş , dolayısile değişmiş bir kavramdır.

"Korunacak hakların değerce derecelendirilmesi, onların insan
haysiyetile münasebetleri esas ına göre tesis olunmal ıdır", "bu gö-
rev, ceza kanun koyucusuna dü şer (8)".

Yukarıdaki düşüncelerin uygulanmas ında güçlük yok değildir.
"Hayat hakkı"nın bütün anayasalarca tam olarak tamnması karşı-
sında "adam öldürme" ile "çocuk dü şürme" suçu arasındaki ceza
farkı nasıl izah olunacakt ır? Adam öldürme suçunu çocuk dü şür-
meyi de kapsayacak hale getirmek gerekmez mi? R ızasız (hatta rı-
zalı) "yapay dölleme" (sun'i ilkah) problemi ceza hukukunda nas ıl
çözülecektjr? İnsanın vücut tamamlığı hakkindaM ceza himayesi-
nin bir e şyaya tanınan himayeden daha az olmas ı kabul edilebilir
mi? (9). Mala karşı suçlarla insana karşı suçlar arasında ceza ba-
kımından yeniden bir inceleme yapmak zaruridir. Herhangi bir
"canlıyı" - insan değil diye - e şyadan saymak, insanı eksik tammak
değil midir?

Hürriyete karşı suçlar bakımından insanın "fikir hürriyeti"ne
taarruz anlam ında olan "cezas ız filler", somut hükümlere bağlan-
mak gereklidir.

"Şeref ve haysiyetin cezai himayesinin çok eksik olduğu kabul
edilmektedir (10)". "Ispat hakkının sınırlandırılması"na taraftar
olanlar da vardır (11).

(8) Bohne (-nin fikri, Wın-tenbergeı-'den naklen: S. 113).
(9) Bk. Wurtenberger, s. 115.
(10) Wurtenberger, s. 116.
(11) Wı]rtenberger, s. 116.
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"İç hayatına tasarruf hakkı (12)" tanınmadıkça ceza hukukun-

da insanın tam olarak himaye gördü ğünü iddiaya imkan yoktur.

Bu açıdan ceza kanunlarındaki pek çok hükümlerin değerini yitir-

miş çağdan düşmüş "Geleneksel mamelek" den ba şka birşey olma-

dıklan anlaşılacaktır. Bununla beraber insan ın iç hayatının un-

surlarını ceza hukukunun arayaca ğı kesinlikle tayin edebilmesi-

nin güçlüğü de aşikrdır. Her halde "tipiklik" kavram ının rastlaya-

cağı en çetin alan budur.

Teknik ilerleme karşısında hususi hükümlerin kifayetsizliği

artmaktadır. Başkasının meskenine, bir adım atmamn suç olmas ı-

na mukabil, gizli dinleme cizahı koymanın cezasızlığı izahsızdır.

Bunun, mevcut suç tiplerine uydurularak cezalandırılması imkanı
her zaman bulunamamaktad ır. Bir şahsın konuşmasını , rızası ol-

maksızın teype almanın cezas ızlığı isabetli değildir. Bunun dışın-

da "tecessüs suçları" diye bir grubun kanunlarda yer almas ı doğru

olacaktır.

"Cezai himayenin konusu sadece hayat, beden, şeref ve haysi-

yet dokunulmazlığı gibi diğerlerin ifadesi şeklinde insan değidir;

ekonomik ve sosyal meknnda insan haysiyetile ya şayan insandır
(131'. Yeni anayasalarda "hayat hakkı" yanında sosyal ve ekono-

mik haklann (insanca ya şayabilmek için asgari ve zaruri olduğu

şeklinde savunulan hakların) "temel hak[ar"dan sayılması gerçeği-
ne ceza kanunlar ının mutlaka uydurulmas ı lazımdır. "Çalışma

hürriyetine karşı suçlar"a ait hükmün, mehaz kanunun yaıldığı ta-

rihi hatırlatmaktan ba şka anlamı kalmadı . Fakat önemli olan "in-

san haysiyetile yaşayan insan"ı , icabi olduğu kadar selbi nitelikte-

ki fiillere karşı koruyacak hükümlerin kanunumuzda mevcut ol-

(12) Wurtenberger, s. 117.
(13) Wortenberger, s. 118.
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mamasıdır. "Çalışma hürriyeti" kadar "çalişma hakkı" da korun-
malıdır. İnsan çalışma ehuiyetinin özelliği o kadar büyüktür ki, "ça-
lışma hakkı"m izah için sadece gözlem yeteri kadar izaht ır.

"Aile nizam ı aleyhine cürümler" bölümü, aile müessesesini
izah eden ekonomik, sosyal veya hissi unsurlardan hangisi üstün
gelirse ona göre tanzim edilmelidir. Aile müessesesinde "sosyal ha-
yatın ahlaki temeli"ni görmek haks ız değildir. Fakat ailenin artık
ekonomik anlamda koruyucu olduğu için sa'runuIan bir müessese
olmaktan çıktığı da aşikardır. Buna mukabil aile müessesesinin
esasım "sevgi" unsurunda bulmak, hiç de ğişmeyen izah şekli ola-
rak devam etmi ştir. 0 halde "aile nizamı aleyhine curumler"in suç
sayılmas ım soyut bir müesseseye kar şı suç şeklinde değil, "mağ-
dur"un belirli ve insanca bir "duygu"sunu rencide etmesinde aran-
malıdır. "Rahmi şefkatle bağdaşamayan muamele" veya benzeri fi-
iller hakkında ayni şekilde düşünmek doğru olur. Bu ölçü, soyut ai-
le kavramile mübalağalı ve zahiren haklı müdahaleleri önleyecek-
tir. Bu çe şit suçlarda kanuni ve şekli anlamda "aile"nin değil, ger-
çekten bir "aile"nin mevcut olduğunu - bir ön mesele gibi - hakimin
evvela te şhis etmesi, bundan sonra bu çe şit suçların kabulü yolun-
da bir sisteme ihtiyaç vardır. Ceza hukukunda "gerçeklik esas ı"
her konuda eşitlikle uygulanmalıdır.

"Devletin şahsiyetine kar şı suçlar" bölümünde "tehlike suçu"
diye izah edilen hükümlerde mübalağa ve şüphecilik hakimdir.
"Devletin kendini koruma hakkı"nın sınırsızlığı iddia edilemez.
"Deletten geriye ne kal ırsa ferdin hakkıdır" anlayışı hukuk değil-
dir. Devletin ceza hükümleri saye:sinde korunmasile, fertlerin siya-
si hak ve hürriyetleri arasındaki sınırın bir esası olmak laz ımdır.
Hukuka, en geniş anlamile, aykırılık ölçüsü, bu alanda en iyi den-
geyi sağlayabilecektir. Herhalde tipikliğin asgari vuzuha kavuşa-
madığı bu çeşit suçlarda, ne istendiği bilinmeden konulan bu hü-
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kümlerde, hukuki, olağanüstü tahrip gücü saklıdır. Fakat unutma-

mak lazımdır ki "insan, toplumun ve kuruluşların kudretile ebedi

zıtlık içinde kalabilmi ş , nihayet insanlığını korumayı öğrenebil-

miştir".
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"GCMLÖ ÖTM" V
MDÖ	 LRRg

1) Konu: Tanık olarak dinlenen bir kimse sonradan san ık sıfa-
tı ile yargılanabilir mi? (1). Eğer "sorgu" yalnız soruşturma aracı
değil, aynı zamanda savunma aracı ise bir kimsenin san ık olarak
geç itham edilmi ş olmasında sakınca görmek mümkündür. Kaldı ki
"sanık" usul hukukunda, "tanık"ın faydalanmadığı bir himayeden
(bazı haklardan, müdafiin yardımından) istifade eder. Tan ıkların
tabi tutulabilecekleri "tazyik tedbirleri" (CMUK. 63) sanıklar hak-
kında uygulanamaz.

Bu konuda, itham edilmesi gerekli kimselerin bir süre tan ık
olarak muhafazas ında kamu açısından fayda, kişi bakımından sa-
lunca görmek mümkündür. İki menfaat ın çatıştığı bu konuda me-
sele "delil toplamada dürüstlük" (2) kavram ı ile ilgilidir.

Sanığı koruyucu usul hükümleri artt ıkça "gecikmeli itham" ın
sakıncaları artar. Eğer bir usul sisteminde bu nitelikte hükümler
yok ise konu hiç bir önem ta şımıyacaktır.

"Gecikmeli itham" in Ulusal Kanuna aç ıkca aykırı olduğunu
ileri sürmek hakl ı gözükmeyebilir. Fakat sadece Usul Kanunumu-

(1) bk. Spitri (P.), Le prob1me des inculpations tardives; Merle (R.) - Vitu (A.),
Traité de droit criminel (Paris, 1967), 11. 985.

(2) Spitri, n. 2.
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zun "tanıkların dinlenmesi" ile "sanığın sorgusu"nu ayrı hükümle-

re bağlamış olması dahi böyle bir uygulamanın usulsüzlüğünü or-

taya koyar.

Bir ceza davası sonunda verilen mahkumiyet veya beraat ka-

rarında o davada tamk olarak dinlenmi ş olan kimsenin suçun or-

tağı veya faili olduğunun, fakat hakkında kamu davası mevcut bu-

lunmadığından bir i şlem yapılamadığımn kaydedildiğine tatbikat-

ta rastlanmaktachr. Böyle durumlann da "gecikmeli itham" say ıl-
ması mümkündür.

2) Müeyyide: Eğer "gecikmeli itham"a, sanığı haklanndan

mahrum etmek gayesiyle bilerek sebebiyet verilmi ş ise bu oldukça

ağır bir kusurdur, yetkinin kötüye kullanılması sayılmalıdır. Eğer
böyle bir tutuma delillerin beklenmedik durumlar yaratmas ı sebep

olmuş ise bunun bir usul müeyyidesi ile (bozma sebebi say ılmas ı
gibi) karşılanması gereklidir. Bazı hallerde sırf bir müdafiin yardı-

mından yoksun bırakılarak, bilgisizliğinden faydalanmak suretiy-

le bir kimseyi tan ık olarak dinlemek ve art ık bu tutuma devama

lüzum kalmadığı anda ona bundan sonra "sanık" olacağım tebliğ
etmek yolundaki uygulamadan şikayet edilmektedir (3). Görülüyor

ki "gecikmeli itham"ın müdafihik mesleğine etkili bir yönü de var-

dır.

Fransız Yargıtayı gecikmeli ithamın gayesi ve neticesinin sa-

vunma haklarının ihlalini te şkil etmesi halinde usule ayk ırı1ıkve

"ağır kusur"un mevcut olduğuna karar vermi ştir (4).

(3) bk. Merle - Vitu, n. 985.
(4) Fransız Yg. Kararı: 26.10.1964; bk. Merle - Vitu, s. 934, nt. 3.

258

	

L-^J-



Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (II)

3)İthamı istemek hakkı : Bir kimse "tanık" değil, "sanık" ola-
rak sorguya çekilmesini istemek (itham edilmesini istemek) hakk ı-
na sahip midir? Usul Kanunumuzda böyle bir imkan aç ıkca göste-
rilmiş değildir. Fakat doktrinde usul kanunlarındaki birhükümden
(bir şahidin, kendisine sorulan ve vereceği cevap ile kendisini ceza
takibine uğratabilecek suallere cevap vermekten çekilebileceği
hükmünden) (CMUK. 50) kendisinin sanık sayılmasını istemek yo-
lunda bir "hak" sahibi olduğunu ileri süren bir görüş vardır (5).

4) Terbir: "gecikmeli itham"a kar şı , eksik de olsa, şöyle bir
tedbirin şimdilik içtihad yoluyla, al ınmas ı mümkündür: Sonradan
sanık olarak itham edilenin tan ık olarak evvelce vermi ş olduğu ifa-
delerin hükme mesnet say ılam ıyacağı neticesine varılmalıdır. Na-
sıl tanıldıktan sonradan çekilen kimsenin evvelki ifadeleri okuna-
mazsa (CMUK. 245) buna "kıyas"la böyle bir içtihadın tesisi müm-
kün sayılabilir.

(5) bk. Spitri, n. 7.
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"TÜRK M İ LLET İ ADINA.."
DEY İM İ

Anayasamızın 7 nci maddesine göre, "Yargı yetkisi, Türk mil-
leti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır". Bu hüküm, yetkinin
"millet"den geldiğini göstermek için konulmu ştur (1).

Bazı hukuk mahkemeleri ve Askeri Yarg ıtay (2) kararlarının
başında bu deyime yer vermektedirler. Tatbikatta: "Türk ulusu
(bazı kararlarda Türk milleti) ad ına yargılamaya", "Türk milleti
adına yargılamaya ve karar vermeğe", baz ı kararlarda ise "Türk
milleti adına adalet dağıtmağa" yetkili . ............. mahkemesi, ibare-
sine raslanmakta, Danıştay kararlarında ise "Türk milleti adına
hüküm veren..." deyimi tercih edilmektedir.

Ceza mahkemeleri ve Yargıtay ceza daireleri, Anayasa Mahke-
mesi ise hükümlerinin başında böyle bir deyime yer vermemekte-
dirler.

Alman Anayasas ında, "bütün kuvvetlerin halkdan geldiği" yo-
lundaki hükme dayanan Alman mahkemeleri "hükümlerin millet

(1) Bk. Dam ştay K. 1: "Damştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ı ile
görevlendirilmiş yüksek idare mahkemesi..."; bk. Gianr ıattisio (C.) la magi-
stratura, commentario sistemotico alia contituzione İtaliana, İİ (Frenze,
1950), s. 175.

(2) Örnek için bk. RG. 28.1.1969
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adma verildiğini" zikretmektedirler. Fakat doktrin ve içtihad bu

kaydın unutulmasını hükmün muteberliğini kaldırıcı bir sebep

saymamaktad ır (3).

Bu deyimin kullan ılması mı , kullanılmaması mı daha isabetli-

dir? Kullanılacak ise her mahkemenin bunu kullanmak veya kul-
lanmamakta serbest olduğu düşünülebilir mi?

"Millet adına" formülünün bir anlam ı olmak gerekir, bu deyim-

de "millet" soyut olarak kullanılmamıştır. Sanıkları "millet", ken-

dihakimleri eliyle yargılamaktadır. Bu formülün anlam ı milletin

yargıya katılmasına inhisar etmemektedir, yargılayan millettir (4).

Eğer milletce yargılama esas ise "millet ad ına hakimler eliyle

yargılama"mn bu esasa uygunluğu üzerinde durmak laz ımdır.

Yüksek Hakimler Kurulunun te şkili sebebi sadece hakimlerin ba-

ğımsızlığım sağlamak değildir. Bunu sağlamak zorunluğu ile bera-

ber Kurulun millet adına yargının gereklerini de sağlayacağı ümit

edilmiştir. Bu prensibin kabulü halinde, Yüksek Hakimler Kurulu-
nun Teşkili Usulü hakkındaki Anayasa hükümlerinin çeli şmeli ol-

duğu ve dolayısiyle Kurulun işlemesinde bu prensibi gere ği gibi

yansıtamadığı iddia edilebilir.

Anayasa "halk adına" değil, "millet adına" yarglamadan bah-

setmektedir. "Egemenliğin Türk milletinde olduğu" kuralı ile, yar-

gı yetkisinin "Türk milleti adına" kullamlacağı deyimine ilişkin

(Anayasa 4, 7) Anayasa hukuku anlayışı insicamlıdır (5).

(3) Örnek için bk. RG. 28.1.1969
(4) kşz. Giannattisio, s. 175.
(5) bk. Arsel (t.), Anayasa Hukuku (Demokrasi), (2. Bas ı , İstanbul 1968), s. 167;

kşz. Burdeau (G.), La dmocratie (Paris, 1966), ss. 36.
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İkinci Dünya Harbinden sonra i şgal kuvvetleri, Alman mahke-
melerinin "Alman milleti adına" ibaresini değil, "Hukuk adına" de-
yimini kullanmalarını emretmi şti. Bu örnek iki kavram aras ında-
ki ilişkiyi gösterir.

"Türk milleti adına" deyiminin kullan ılmamasının daha isa-
betli olacağını sanıyoruz. Bir bo şanma ilamında Türk milleti adma
yargılamadan bahsediirken ölüm cezas ı veren bir Ağır Ceza Mah-
kemesinin bundan söz etmemesi şaşırtıcıdır. Türk milleti adına de-
yimi ile başlayan bir hükmün bu deyimi kullanmayan bir Yargıtay
kararı ile bozulduğu farzedilsin. Bu izahs ız bir durum değil midir?

Anayasa hükmü topluca yargılamanın Türk milleti adına ola-
cağım bildirdiğine göre bu bütünü temsil iddiası anlamına gelen,
münferit tutumlar isabetli sayılamaz. Kaldı ki Anayasanm gerek-
çesinde, "Yargımn Türk Milleti adına genel bir yetki" olduğu açık-
lanmıştır.

Yargımn "millet adına" olması kuralımn mahkemelerin derece-
sine ve çe şidine göre yorumlanmas ına imkan yoktur. Yargı bahis
konusu olunca tüm mahkemelerce yargılama "millet adına" ola-
caktır. Bu açıdan "Anayasa Mahkemesi" yargılaması da millet adı-
nadir (6). "Yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkeme-
lerce kullanılacağı" kuralı Anayasam ızda "genel esaslar" bölümün-
de yer almış , yargı hakkındaki hükümleri gösteren bölüm bu esa-
sın sadece uygulanmasma ili şkin bulunmuştur M.

(6) bk. Giannattisio, s. 456.
(7) Arsel (İ ), Türk Anayasas ının Umumi Esasları, s. 419; Esen (B. N.), Anayasa

Mahkemesine Göre Türk Anayasa Hukuku Anlayışı (Ankara 1966), s. 89.
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B İ RDEN Z İ YADE SANI Ğ IN
MÜDAF İ LİĞİ

Ceza Usulü Kanununun 142. maddesine göre, "Birden fazla
maznunların menfaatleri birbirine uygun ise hepsinin müdafaası
bir müdafle tevdi olunabilir". Bu hüküm re'sen seçilen müdafileri
de kapsar.

Bir samğın dilediği adedde müdafi tutulabileceği kuraldır.
Usul Kanununun 136. maddesine göre samk: "Bir veya birden zi-
yade müdafiin yardımına müracaat edebilir". Fakat aym müdafiin
birden ziyade samğın savunmasını alabileceğine ilişkin böylesine
açık bir hüküm yoktur. Kanunun 142. maddesinin lafzına nazaran
her samğın bir müdafli olabileceği, savunmanın ayni müdafide bir-
leşmesi için "menfaat uygunluğu" şartımn aranması gerektiği an-
lamı çıkmaktadır.

Bağdaşmazlık sebebi, sanıklar bakımından "menfaat zıtlığı"
mıdır? Kanunda samkiarın "menfaatleri birbirine uygun ise" aym
müdafiin görev alabileceği zikredilmektedir. Kanun müşterek mü-
dafilik için "müsbet şart" olarak "menfaat uygunluğu"nu aramış gi-
bidir. Buna mukabil mehaz kanunda ( Ş 146) kullamlan ve "savun-
ma menfaati çatışmıyorsa" anlamma gelen deyim "savunma icap-
larına aykırı bulunmamak", "müdafilik vazifesine aykırı düşme-
mek" şeklinde anlaşılmaktadır (1). "Menfaat z ıtlığı" kavram ı ise

(1) bk. Kantar (Usul), s. 122; Schwarz .Taşkm, Ş 146; Daguin-Arıkan (Ankara,
1951).
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değişik anlamdadır. Birbirine zıt menfaatler, birbirine uygun değil-

dir. Bu sebeple iki sanıktan biri suçu kendisinin de ğil diğerinin iş-

lediğini iddia suretiyle "atfi cürüm"de bulunuyorsa menfaatleri z ıt
demektir. "Atfi cürüm varsa ayrı müdafi lazımdır" (2). Fakat birbi-

rine z ıt olmayan menfaatler her zaman birbirine uygun sayılamaz.

İki samktan birinin suçunu ikrar etmesi ve ikrarında suçu diğer

samk ile beraber işlediklerini bildirmesi halinde menfaatlerde z ıt-
lık yoktur. Fakat bu iki sanığı birlikte savunma zorluğu açıkça gö-

rülür. Bu durum karşısında kanunun kullandığı "menfaat uygun-

luğu" deyimini -mehaz kanunda olduğu gibi- "savunma icaplar ı" ile

takdir etmek laz ımdır. Kanunun değiştirilmesi halinde en isabetli
deyim "savunmalarda bağdaşmazlık" olacaktır (3), bu terim "men-

faat uyguııluğu", "menfaat çatışmas ı" gibi deyimlerden daha isa-
betle konunun gerçek anlamım yansıtmaktadır. Esasen "menfaat"
kelimesi bu konuda eksik anlaml ıdır.

Avukatlık Kanunu (m. 27) "aynı işte menfaati z ıt" tarafların
müdafıliğinin alınamıyacağını bildirmektedir. Bu ifadenin dahi -
ceza davalarında - isabetli olduğu söylenemez.

'Bağdaşmazlığın ölçüsü şu olmalıdır: Mantık kurallarınca eğer

sanıklardan birinin savunmasının doğru olarak kabulü diğerinin
reddini gerektiriyorsa bağdaşmazlık vardır (4).

Bağdaşmazlığı kim takdir edecektir? Birden ziyade samğın sa-

vunmasını alan müdafiin bağdaşmazlığı evvela kendi "mesleki vic-
dan"ına göre teemmül etmesi gerekir. Fakat bunun sadece müda-
fie ait yetki olduğu sanılmamandır. Bağdaşmazlık bulunup bulun-

(2) 4. CD., 11.3.1930, K. 1161 (bk. Perinçek-Tüzün CMUK, Ankara 1954, m.
146, nt. 1).

(3) bk. Carnelutti (Lezioni ....), İİ . s. 172.
(4) bk. Carnelutti (Lezioni .....), Il, s. 172.
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madığına talep üzerine veya re'sen mahkemece de karar verilebi-
ur. Yalnız mahkemenin bu kararın tercih edilecek samğı da tayin
şeklinde veya savunmaya baskı anlamına gelecek tarzda olmama-
sı lazımdır. Mahkemenin bağdaşmazlık hakkındaki kararına "iti-
raz" mümkündür (5). Her ne kadar bu karar bir "mahkeme karar ı"
ise de - bir bakıma - "üçüncü şahıslara taallük eden karar"lardan-
dır (CMUK 298/2).

Bağdaşmazlık sonradan has ıl olursa müdafiin san ıklarından
birini tercih suretiyle göreve devam etmesi tatbikatta mümkün gö-
rülmektedir. Her iki sam ğın isnadı red şeklinde olan ifadelerden
dönerek "atfi cürüm"e başlamaları halinde bağdaşmazlık sonradan
hasıl olmuştur. Müdafi için tercih zaruri hale gelir. Fakat böyle
hallerde terk edilen ile tercih edilen samk aras ında "tercih sebebi"
düşündürucüdür. Ayrıca o ana kadar müdafle intikal etmi ş "mes-
lek sırları" bakımından güç durumlar hasıl olabilir. Sonradan hu-
sule gelen bağdaşmazlıkta dahi müdafiin tamamiyle çekilmesi
"meslek kuralları"na daha uygundur.

İtalyan Ceza Usulü Kanununda, Kanunumuz hükmüne benzer
bir hükme rastlanmaktadır: İtalyan Usul Kanununa (m. 133) göre:
"Eğer bağdaşmazlık yoksa birden ziyade sanığın savunması müş-
terek bir müdafle tevdi edilebilir". Ayn ı kanuna göre (m. 133) bağ-
daşmazlık iddiasını bunda menfaati olan ın, öğrendiğinde derme-
yan etmesi ve herhalde bu iddias ını usul muamelelerini talik et-
meksizin yeni müdafiin takibine elverişli zaman içinde ileri surul -
mesi lazımdır. Aksi takdirde kanun yolunda bunu bir bozma veya
itiraz sebebi olarak kullanamaz.

(5) Schwarz-Taşkm, % 146.
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İtalyan Anayasa Mahkemesi zaman ında dermeyan edilmeyen

bağdaşmazlık iddiasımn kanun yolunda da artık ileri sürülemiye-

ceği yolundaki kanun hükmünü Anayasaya aykırı bulmuştur, gös-

terilen sebep şudur: "Menfaat çatışması savunmayı kötürümle şti-

rir ve bağdaşmazlığı, samğın yardımdan mahrumiyetine inkılap

ettirir." (6)

Bağdaşmazlığın aynı davamn kesin hükümle sonuçlanmas ına

kadar süreceği düşünülebilir. Fakaz bazı hallerde bir sanık hak-

kında hüküm kesinle şmiş olmasına rağmen diğer sanık hakkında

henüz dava açılmamış olabilir. Davada sanığın suçun faili olmadı-

ğımn anla şılması ile beraetine karar verilmesinden sonra suçlu ol-

duğu sanılan diğer bir samk hakkında dava açılması halinde bu iki

davamn birbirine ilgisiz olduğu söylenemez" Bir san ığın müdafihi-

ğini yapan veya yapmış kimsenin diğer bir sanığın müdafiliğini ya-

pabilmesi, menfaatlerinin uygun olmas ı şartiyle mümkündür" (7).

Bu iki davaya Avukatl ık Kanunu gereğince "aym olmayan iş" deni-

lemez (8). Böyle durumlarda evvelki davanm san ığı hakkındaki be-

raat karannı temyiz dahi etmiş aynı savcının kararın tasdikinden

sonra diğer sanığı itham etmesinde düşündürücü bir yön yok değil-

dir. Fakat herhalde müdafi için böyle bir duruma dü şmek için ya-

zife zarureti dahi yoktur (9). Savc ılık makamınm teklifi bir zaruret

sayılabilir. Fakat itham - savunma e şitliği bir prensip ise konuya

makul bir çözüm yolu bulunmak laz ımd ır.

(6) Italyan Anayasa Mahkemesi Kararı : 27 Novembre 1959; bk. Archivio pe-
nale, 1960, Il, nt; bk Lattanzi (G.) i codici penali (Milano, 1962), m. 133, nt;
kşz. De Marsico (A.), Leziom cli diritto processuale penale (Napoli, 1955), n.
66.

(7) Kunter (N.), Ceza Muhakemesi Hukuku (3. bas ı , Istanbul 1967) n. 252.
(8) Avukatl ık K. 27.
(9) bk. Carnalutti (F.), Lezioni sul processo penale, II, s. 171.
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"Bağdaşmazlık"ın savunma görevine imkan vermemesi "haki-
min davaya bakmaktan memnuiyeti"ne benzer. Bu hal müdafilik-
ten "memnuniyet" sebebidir. Memnuiyet - savunman ın kamu nite-
liği sebebiyle - tarafların rızası ile etkisiz hale getirilmesi mümkün
değildir. Bu sebeple İtalyan Usulündeki gibi buna dair iddialar ın
bir çeşit "iptidai itirazlar"dan sayılmas ında isabet yoktur (10).

(10) bk. De Marsico, n. 67.
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ALEYHE BOZMA YASAĞ I

a) Konu: Kanun yoluna başvurmanın aleyhte netice verilebile-
ceği kabul edilirse, kanun yoluna ba şvurmaktan çekinen sanığın
haksız olan bir mahkumiyete rıza gösterebileceği mahzuru, usul
hukukunda "aleyhe bozma yasağı"na "=reformatio in peius) yer
vermiştir (1). Ceza usulü hukukunda oldukça eski sayılnıası müm-
kün bu kural CMU. Kanunumuzda şöylece ifade olunmuştur: "Hü-
küm yalnız mahkum (!) tarafından veya onun lehine Cumhuriyet
Müddeiumumisi veya 291 inci maddede gösterilen kimseler tara-
fmdan temyiz edilmiş ise yeniden verilen hüküm evvelki hükümle
tayin edilmiş olan cezadan daha ağır olamaz." (CMUK 326, f. 3).
Aynı kural, "yargılamanın yenilenmesi"nde de kabul olunmu ştur
(CMUK 341).

Yasak, bütün fiili konulan incelemek durumunda olan istinaf
mahkemesinin kabul edildiği memleketlerde daha fazla önem ka-
zanmaktadır.

Usul Kanunumuzun gerekçesi kural ı şöylece izah etmektedir:
"Mahkumun (!) lehine olarak vaki temyiz neticesinde evvelki hü-
küm ile tayin olunan cezadan daha a ğır bir ceza tatbiki kavaidi

(1) Bu kural hakkında özlü bilgi için bk. Kunter (N.), Aleyhte düzeltme yasağı ,
İst. HF. Derg. 1953, n. 3-4; Aym yazar: Aleyhte düzeltme yasağı ve vazife ci-
hetinden bozma, İst. HF. Derg. 1951, n. 1-2. Garraud, V, s. 502 "reformatio
in peius" terimi ulpiano'nun eserinin bir k ısımndan alınmıştı, bk. Leone
(Trattato ...) İlİ , s. 101.
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made1et ve hakkı müktesep mülahazas ıyla kabili telif görülmemi ş-
tir". Gerekçede "madelet" ve "müktesep hak" esas tutulmaktad ır.
"Muadelet gibi yüksek bir prensibin yersiz bir tatbikat ı" olarak ye-

rilen bu gerekçe kuralı izah edemez. "Amme intizam ımn, cemiyet

müdafaasımn bahis mevzuu olduğu ceza hukukunda hep suçlunun
lehine gidilmesi fikri, soysuzlaşmış bir merhametin ifadesinden

başka bir şey değildir" (2). "Müktesep hak" anlayışı ile kuralı izah-
ta (3) isabet yoktur. Esasen "kamu düzeni"ni korumakla görevli ce-
za hukukunda "müktesep hak" kavram ının (4) benimsenmesine
imkan görülemez. "Suçlunun müktesep hakkından bahsedilmesi,

bir diğer söyleyişle suçun hak kazandıran bir vasıta olması , ahlak-
la, hukukla kabili telif de ğildir. Müktesep hak fikri, ceza adaleti-
nin hukuki, ahlaki ve içtimai esaslar ına aykırıdır" (5).
"CMUK.'nda müktesep hak diye bir kaide yoktur" (6).

b) Kural lehindeki düşünceler: İlk mahkemece verilen hük-
mün yalnız sanık veya onun lehine savc ı (veya muayyen ki şiler) ta-
rafından temyizi halinde sanığın aleyhine bozulamıyacağı kuralı-
nı, yukarıda gösterilen resmi gerekçe ile izah imkans ızlığı karşı-

sında doktrindeki düşünceleri özetlemek gerekli görülmü ştür:

a') Vicahilik: Aleyhe bozma yasağı kendi başına izah edile-
mez. Bu yasağı , usul hukukunun bazı prensiplerinden çıkarmak

lazımdır. Usul hukukunda "vicahilik prensibi" esastır. Sanık, aley-
hinde olan hususlar hakkında "savunma"sını bildirmek hakkına

(2) Kunter (s.g. makale), s. 669.
(3) Taner, s. 393, CGK. 28.2.938, 62/92 (Bu karar için bk. Kunter, s.g. makale,

s. 671).
(4) bk. Erem, Türk ceza hukuku, Ş 13, 144.
(5) Ferri, priııcipii di diritto criminale, s. 149 (bk. Kunter, s.g. makale, s. 670).
(6) CGK. 28.2.1938, 62/92.

272

	

L-J,



Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (İİ )

sahiptir. Eğer aleyhe bozma yasağı olmazsa, savunmas ı alınmaksı-
zın samk aleyhine bir karar verilmiş olacaktır (7).

b') Talep dışı karar: Ceza davas ını , hukuk davasına benzeten
bir anlayışa göre, yalnız sanığın temyiz yoluna ba şvurmuş olması-
na rağmen hükmün aleyhine bozulmas ı davacı kişinin lehine, tale-
bi olmadığı halde bir karar verilmesi anlam ına gelecektir (8). Ceza
usulünde "talep"in zaruri olmadığı düşünülürse bu anlayışın isa-
betsizliği ortaya çıkacaktır.

e') Kanun yolundan beklenen fayda: İlgilinin, bekleyebile-
ceği bir faydamn mevcut olmas ı kanun yoluna başvurmanın ön
Şartı olmasınanazaran, hükmün aleyhe bozulmas ı bu şartın ger-
çekleşmediğini, dolayısiyle kararın aleyhe bozulamıyacağım göste-
rir(9).

c) Kural aleyhindeki düşünceler: Aleyhe bozma yasağının
izahı kolay değildir. Kunter şu kanaattadır: "CMUK.'nda kabul
edilmiş olan ve kabili müdafaa olmayan aleyhe düzeltme yasa ğının
biran önce kanundan ç ıkarılmas ı temenni olumnu ştur" (10). Kura-
un aleyhindeki dü şünceler şöyle özetlenebilir:

a') Kanun iradesine ayk ırılık: Aleyhe bozma yasağı netice-
de kanunu ihlal etmek demektir. Delitala'n ın fikrine göre (11) bu

(7) bk. Carulli (N.), t poteri dei giudice d'appello in riferimento alia diversa qu-
alificazione giuridica dei fatto (Riv. İtaliana di diritto e procedura penale,
1960, ss. 72).

(8) bk. Kunter (s.g. makale), s. 667.
(9) bk. Pisani (M.), il divieto della "reformatio in peius" nel processo penale İta-

liano (Milano, 1967), s. 47.
(10) Kunter (s.g. makale), s. 679.
(11) Deiitalo, il divieto deHa reformatio in peius nel processo penale (Milano,

1927), ss. 213.
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yasak ceza usulünün normal yönüne ayk ıchr. Zira ceza hukukunun
normal yönü kanun iradesinin mü şahhas hadiselerde gerçekle ş-

mesidir. Yasağın verdiği sonuç şudur: Suç - ceza - sorum gibi kav-
ramlar arasında kanunun kabul ettiği denge bozulmuş olacaktır.
Bu suretle usul hukukunda kabul edilen bir kural ceza hukukun-
daki diğer bir kuralı etkisiz hale getirmi ş olmaktadır.

b')Üst mahkemenin bağlanması: Gördüğü hataya rağmen

kararı bozamamak, hükmü veren mahkemenin üstündeki mahke-
menin vazifesini, otomatik şekilde daraltmış olmaktadır. Bu suret-

le suçlar arasında fark görmeyen bir çe şit "kanuni azaltıcı sebep"
meydana gelmektedir. Usul kanunundan gelen azalt ıcı sebep ise

izahsızdır.

c')Usul hukukunun insicam ı : Aleyhe bozma yasağı bu insi-

camı bozmaktadır. Suç vasfinda değişiklik halinde ilk ithamdakin-
den daha ağır bir cezamn verilmesi imkam (CMUK. 258) kar şısın-
da bahis konusu yasak izahs ız kalmaktadır. itham varakas ında
yazılı "fil" ve "samk" ayın kaldığı halde (CMUK. 150) faile eksik
ceza tayinini haks ız bulmak kabildir (12).

ç) Sonuç: Aleyhe bozma yasağı hakkında yukardaki z ıt düşün-
celerden şöyle bir sonuca varmak mümkündür:

Aleyhe kanun değişikliğinin dahi geçmi şe etkisizliğini kabul
eden bir sistm içinde (TCK. 2) aleyhe bozma yasağı yadırganma-
malıdır (13). "Itham sistemi" esas tutulunca yasağı kabul etmemek
"savunma hukuku"na yeteri de ğeri vermemek olur. Kuralı, "üma-

(12) bk. Pisani, s. 124.
(13) Pisani, s. 50, bk. 53, nt. 29.
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nist usul hukuku"na doğru yürüyuşün bir kazancı sayan düşünce
(14) isabetsiz değildir. Aleyhe bozma yasağı "hukuk devleti", "de-
mokratik devlet" kurallar ımn sağladığı teminatlara dahildir. Ceza
usulünü "kuvvetli devlet" (Machtsstaat) in bir arac ı sayan Nazi hu-
kuku yasağı reddetmişti (15).

Bu düşüncelere rağmen aleyhe bozma yasa ğı hakkındaki usul
kanunu hükmünün yorumlanmas ında tenkitlerin hakl ı yönü göz-
den uzak tutulmamandır.

Bu yasağın gerektirmediği hususları benimsemek suretiyle
teşmil isabetli değildir. Maddi hatalar dü şünülsün. Aleyhe düzelt-
me yasağı bunlardan istifadeyi sağlıyacak olursa bu bir hükmü
aleyhe bozmak değil, kanunun açık hükınüne rağmen bir çeşit le-
he bozmak (reformatio in melius)t ır. Yasağa ait kuralda bu anlam
yoktur. Hatadan istifade - bu hata hakimin olsa dahi- korunmu ş
olamaz.

Aleyhe düzeltme yasağının bir "istisna" olduğu, üst mahkeme
hakiminin görevini bir bakıma sınırladığı unutulmamalıdır. Bu ni-
telikteki hükümlerin dar yorumu gereklidir. Yasa ğın uygulanması-
na ait olan bölümde bu anlayışa göre sonuçlara varmak istenmi ş-
tir. Yasak yalnız temyiz yolu içindir. Diğer "usul çareleri" için "me-
sela CMUK 402, 403) uygulanamaz.

d) Yasağın uygulanması: Kanun "yeniden verilen hüküm ev-
velki hükümle tayin edilmi ş olan cezadan daha ağır olamaz"
"CMUK 326, f. 3) hükmünü koymu ştur.

a') Ceza: Bu hükme göre karşılaştırma iki ceza arasında ola-
caktır. Evvelki ve sonraki kanun hükümlerinden hangisinin ağır

(14) Bettiol (istituzioni ...), s. 138, 220 (bk. Pisani, s. 61, nt. 44).
(15) bk. Pisani, s. 61, nt. 44.
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olduğunu tayinde (TCK. 2) kullan ılan maddi ceza hukuku kuralla-
rmdan aleyhe bozma yasağı konusunda da faydalanmak mümkün-

dur.

Cezayı arttıracağı için ilk mahkemenin, te şebbüs kabul ettiği

fil tamamlanmış suç, basit suç kabul ettiğini şiddet sebepli suç

olarak bozmak yasağa aykırı düşer. İlk mahkemece kabul edilme-
miş teselsülün (TCK. 80) bilahare kabulü mümkün değildir.

b') Asil - mütemmim - fer'i ceza: Bunların ayn ayrı incelen-

mesi lazımdır.

(a) Mütemmim Ceza: Yasağın, ancak hakimin mahkumiyet
kararmda gösterdiği cezalar bakımından etkili olduğunu ileri sü-

renler vardır. Böyle düşünülünce "kanuni netice" olduklarından
"mütemmim cezalar"ın yasağın dışında kaldıklarını kabul etmek
gerekecektir.

Diğer bir anlayışa göre mütemmim cezaların uygulanmaların-
daki otomatikliğe rağmen bir ceza olduklar ı muhakkaktır. Yasağın
dışında kalmamaları lazımdır.

Konu ayrılarak çözülmelidir: Eğer hakim, verdiği asli cezamn
gerektirdiği mütemmim cezayı kararında göstermemi ş ise Yargıta-

yın buna ilişmesi kuralı ihlal sayılmaz. Zira cezai neticeler karar-
da gösterilmeseler dahi kendiliklerinden uygulanacakt ır. Fakat
hakimin verdiği asli ceza esasen kanuni netice doğuruyorsa yasa-
ğı asli cezaya hasredip mütemmim cezayı bundan hariç b ıraknak
doğru olmıyacaktır.

(b)Fer'l ceza: Hakim kanuna göre hükmedilmesi zorunlu bir
fer'i cezayı hükmünde göstermemiş ise bu husus yasak dışıdır. Fa-
kat takdire bağlı bir tahflf sebebi bahis konusu ise aleyhe düzelt-
me yapılamıyacaktır.
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c')Emniyet tedbirleri: Usul kanunu yem hükmün eskisine
nazaran "ceza" bakımından ağır olamıyacağım (CMUK. 326, f. 3)
bildirmesine göre "emniyet tedbirleri"nin yasak d ışında kaldığını
ileri sürmek mümkündür. Bununla beraber trafik ehliyetinin al ın-
ması (6085 sayılı K. 60/E), müsadere gibi "tedbirler"in kararda gös-
terilmemesi halinde, yalnız sanığın temyizinde aleyhe bozma ko-
nusu olamıyacağına karar verilmi ştir (16).

ç') Kanuni lütuflar: Bazı yabancı kanunlar ( İtalyan CMUK
515) üst mahkemenin "kanuni lütufları" geri alamıyacağını da açık
bir hükümle göstermi şlerdir. Kanunumuzda sadece "ceza"dan bah-
solunmaktadır. Fakat "ceza" bakımından yasağı kabul eden bir ka-
nunun "kanuni lütuflan" bakımından bunu reddettiğini ileri sür-
mek imkansızdır. Fakat "maddi hata" sayılması mümkün hallerde
aynı şekilde düşünülemez.

d')Vasıf değişikliği: Üst mahkeme, hükmü daha ağır bir ya-
sıfta görerek bozabilecek, fakat bu bozma gerek ceza, gerek cezai
neticeler bakımından aleyhe etkili olam ıyacaktır. "Yalnız samğın
temyiz etmiş olmasının, suç vasfl bakımından bozma kararı veril-
mesine engel olam ıyacağı, yalnız ceza miktarının aşılamıyacağı"
içtihad olunmuştur (17). Aynı anlayış içinde, evvelki hükmün Af
Kanunundan faydalanmas ı ve yalnız sanık tarafindan temyiz
olunması halinde Af Kanununun kapsamad ığı bir vasfa göre boz-
manın aftan istifadeyi kaldırmıyacağına karar verilmiştir (18). Fa-
kat "Af Kanununun sanığa uygulanıp uygulanmamasında suçun

(16) 5 CD. 6.6.966, 1520/8.
(17) CGK. 11.5.964, 212/209.
(18) CGK. 12.6.967, 19/52; 1 CD. 3.5.967, 863/1419.
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belirtilecek gerçek niteli ğinin etkisi olabiieceği"ni kabul eden ka-

rar (19) diğeri ile tezat halindedir.

e) Maddi hatalar: Yalnız sanığın temyizi halinde, ilk mahke-

menin kabul ettiği "maddi hatalar", (mesela tecil) bunlarm uygu-

lanması için kanunun aradığı şartların bulunmadığı gerekçesi ile,

Temyiz Mahkemesince geri al ınabilir mi? İlk mahkeme sanık hak-

kında o suç için kanunun kabul ettiği asgari cezanın altında bir ce-

za vermi ş veya muayyen bir suç için hürriyeti bağlayıcı ceza ile bir-

likte para cezas ı vermek icabederken para cezas ı hükmedilmesinin

unutulmuş olması gibi hallerde dahi aleyhe düzeltme yasa ğı mev-

cut sayılacak mıdır? Hata daha açık olabilir, suçluya hakimin ka-

nunun gösterdiği cezadan başka bir ceza veya kanunda hiç göste-

rilmemiş bir ceza (TCK. 11) verilmi ş olması , temel ceza üzerinden

yapılan arttırma, indirmede hesap hatas ı yapılması gibi. Maddi

hataların yasağın dışmda kabulü doğru olacaktır.

Yargıtay "ilk hükmün yalnız sanık tarafından temyiz edilmi ş
ve yanlış uygulama sanık lehine kazanılmış hak doğurmuş" oldu-

ğu (20) gerekçesi ile maddi hatalar ı dahi yasağa dahil saymakla bu

kuralı izah eden fikirlere aykırı bir yön seçmiştir. "Hesap hatala-

rı"nı yasağa dahil sayan içtihad ise (21) pek mahzurludur.

t) Usulden bozmalar: Aleyhe bozma yasağının etkisi kanun-

da tandit edildiğine göre usulden bozmalar mümkün görülmek la-

zımdır. Bu sebeple yalnız sanık tarafından temyiz edilmi ş bir hü-
küm daha üst dereceli bir mahkemede davanm görülmesi gerekçe-
siyle bozulabilecek, fakat neticede ilk verilenden daha ağır ceza ve-

(19) CGK. 11.5.964, 212/209.
(20) CGK. 29.6.964, 316/306.
(21) CGK. 21.1.944, 13032/287.
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rilemiyecektir. Bununla beraber baz ı konularda tereddüt etmek
mümkündür.

Bozma sebebi evvelki hükmü ortadan kalcliracak nitelikte ise
yeni baştan bir soru şturma ve yeni bir hüküm zaruridir. Evvelki
hükmün mevcut sayılamıyacağı hallerde eskisinden daha ağır bir
ceza verilebileceği düşünülebilir. Fakat içtihat bu anlayışı kabul
etmemiştir. "Vazifesiz mahkemenin verdiği hükmün dahi bozulma-
sında yasağa riayet edileceği" (22) içtihad olunmuştur.

Evvelki hükmün sanık aleyhine savcı tarafından da temyiz
edilmesi ve Yargıtaym kararı - sair cihetleri mahfuz tutmadan-
usulden bozması halinde mahkemenin evvelkinden daha ağır ceza
verememesi yolundaki tatbikat dahi Usulün 326 nc ı maddesine is-
tinad ettirilmektedir ki izahı müşküldür. Müessir fil mağduru
hakkında "kesin rapor" beklenmeksizin verilen karann yalmz sa-
nık tarafından temyizi ve dosyanın temyiz safhasında iken kesin
raporun geldiği hallerde "müktesep hak"dan bahsetmek (23) isa-
betli değildir.

(22) İçt. Bir. 152. 950, 1/4.
(23) kşz. CGK. 13.4.964, 154/167.
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BILGISAYAR SUÇLARI VE
TÜRK CEZA KANUNU

Tekniğin etkisi insan yaşamını değiştirmiş , yeni sorunlar orta-
ya atmıştır. Bilgisayarın kullanılması , bilgisayarı kullanan kişinin
benimsediği formül, baz ı "veriler" sorun yaratt ı . Bu veriler bir de-
ğerdir ve program sahibinin "eser"i say ılır. Bir çeşit "telif hakkı"
akla getirir.

O halde program ve veriler hakk ında suç işlenmesi mümkün-
dür. Bu suçlara "Bilgisayar virüsü" adli verilmektedir.

Türk Ceza Kanununu de ğiştiren 6.6.199 1 günlü 3756 sayılı ya-
sa (R.G. 14.6.1991) oldukça ileri bir sistem getirmi ş , Bilgisayar
suçlarım öngören, 525 a, 525 b, 525 c, 525 d, maddeleri kabul et-
miştir. Bu maddelerin açıkianmasına geçmeden evvel genel baz ı
bilgilerin verilmesinde fayda vardır.

Bilgisayar giderek gündelik ya şamın bir parças ı durumuna ge-
lirken, yeni bir suç türü de ortaya ç ıktı . Bir bilgisayar sistemine gi-
rip program veya verilerin ele geçirilmesi ve bunlar ın kişisel çıkar-
lar için kullanılması olanaklı hale geldi. Bir özel kurulu şun bilgi-
sayar sistemine girip bu kuruluşa ait ticari bilgilerin elde edilmesi
ve kullanılması gibi durumların gündeme gelmesi üzerine, suçlar
konusunda yasal bir düzenleme yap ılması gereği ortaya çıktı .
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I. GENEL ANLAMDA BILGISAYAR,

a) Giriş :

"Sibernetik", "Enformatik", "Bilgisayar", "Kompüter" hepsinin

arkasında yer alan şudur: Makine.

Mühim olan, hangi konu için ne gibi bilgilerin derlenmesinin

gerekli olacağım tayin etmektir. Ne için kullamlacaklar ı iyice sap-

tanmamış bilgileri toplamak, sadece bir bilgi yığım elde etmekle

sonuçlamr. "Kompüterler" (1) sadece "bilgi i şlem makinaları" diye
tammlanabilir (2). Kompüterlerin üç büyük faydas ı vardır. Hız, gü-

venilirlik, çok yönlü kullanma.

Makine-insan ilişkisinin psikolojik aç ıdan incelenmesi (Ergo-

nomie) ayrı bir uzmanlık haline geldi. Bu konu sibernetikten fark-
lidır. Üretim arac ı olarak makinenin ekonomik eleştirisi de ayrıca

incelenmiştir (3).

Enformatiğe karşı çıkmak gelişmeye s ırt çevirmeye e şittir. En-
formatik "Hukuka uygulamrsa hukukta reform baş arılabilir mi?

Başarılamaz. Çünkü reform ilkelerde değişiktir. Bunu makine ya-

(1) Batı'da bilgisayar'm adı "computer"dir. Bu Ingilizce sözciik hemen bütün
dünya dillerine girmiştir, hesaplamak fiuinden uretilmiştir, anlaim "hesap-
layıcı"dır.

(2) bk. Uman (N.), Bilgi i şleme kompüterler (Ankara, 1973), s. 13, Akma (T.),

Sibernetik bilimde Devrim (Banka ve Ticraet Hukuku Estitüsü) n. 104, İr-
tem (A.), Sibernetik İlminin Ana Hatlan, Klinik Sempozyum ( İstanbul

1965).
(3) De Mentmobin (M.), Les Systemes homme-Macbines, (Paris, 1967) s. 1.
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pamaz. Çünki makine kendili ğinden düşünemez. Fakat enformati-
ğin hukuka etkisi büyük olacakt ır (4).

b) Avrupa Konseyi:

"Ülkemizin de üyesi bulunduğu Avrupa Konseyinin konunun
üzerinde duyarl ılıkla durduğu ve üye ülkelerden ki şiye kendi kay-
dini görme hakkının tanınmas ını istediği bilinmektedir" (5).

Bu kayda ki şilerin mahremiyeti ile ilgili bilgilerin kaydedilme-
mesi, bilgilerin kanunsuz ve hileli yollardan elde edilmemesi, ki şi-
lerin kendileri ile ilgili bilgileri ö ğrenme hakkının tanınması ,
elektronik bilgi bankalarının, bilgileri öğrenmeye hakkı olmayan-
ların bunu öğrenmelerine ve kötü amaçlar için kullanmalar ına ma-
ni olacak, sağlam bir güvenlik sistemine başvurmaları , meslek s ır-
n kuralına titizlikle uyulmas ı , bazı bilgilerin belli bir süreden son-
ra saklanmaması ve kullanılmaması , doğru olmayan bilgilerin dü-
zeltilmesi Güvenlik kurulu karar ı gereğidir.

II. SUÇ TİPLERİ

Adalet Bakanlığı tasarısının gerekçesinde (s. 392) suçlara iliş -
kin hükümlerin "Bili şim alanında suçlar" ba şlıklı dokuzuncu bö-
lümde yer aldığı bildirilmekte ve Bilişim alanı tanımlanmaktadır.
Tanım şudur: "Bilgileri toplayıp depo ettikten sonra bunlar ı otoma-
tik olarak i şleme tabi tutma sistemlerinden olu şan alan".

(4) Erem (F.), Adalet Psikolojisi (9. Bası, Ankara 1988). bk. Enformatiğin etki-
leri s. 3987, kuşkular s. 399, geleceğin teşhisi s. 400 yasal önlemler s. 401
"Hukuk duzenimizin iyi işlemesi bakımından hukuk alamnda bilişim (infor-
matik) çalışmalarına önem verilmesi ve darbo ğazlann aşılması için bütün
olanakların kullamlması zorunludur". Say (A.) hukuk uygulamas ında bilgi-
sayar (Milliyet 4).

(5) Bulut (N.) Hukukta Bilgisayardan yararlanma yolları, s. 5.

U-^
	

283



Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (II)

Adalet Bakanlığı tasarısı hükümlerinden esinlenen Adalet Ko-

misyonu Başkanı Alpaslan Pehlivanl ı tarafından haz ırlanan tasa-

rı alt komisyonda görüşülmüş , bazı değişikliklerle kabul edilmi ştir.

Elektronik ve mekanik sistemlerin çal ışma düzenlerinin (pro-

jelendirilmesi) patent haklarının korunması problemi ortaya çık-

maktadır. Firmalar bu design'lerin haz ırlanması için büyük mik-

tarlarda araştırma yapıyorlar. Bazı montajcı firmalar bu parçaları
yapan firmalardan satın alıp, bu parçalar ı değişik bir şekilde bira-

raya getirip, kendi markalarımn altında bilgisayar yap ıp satabili-
yorlar. Bu sayede birbirine benzer bir sürü bilgisayar piyasaya ç ık-

mış durumdadır. Ancak bu ünitelerden (Örneğin Kalıcı belle-POM)
herhangi birinin nas ıl iç aksamınm yapıldığını ters mühendislikle
(reverse engineering) anlayıp bu projelendirmeye benzetmekle bir
çeşit bilgi hırsızlığı yapmaktadırlar.

Bilgisayar imalat firmalarında çalışan mühendisler bazen pa-

ra karşılığı yapılan ve piyasaya çıkartılınamış bir araştırma ürü-
nünün inceliklerini rakip firmalara vermektedirler. Bu çok büyük
bir sorun halindedir (Industrial espionage). Buna göre i şten istifa

eden kişiler belirli bir süre i şten ayrıldıkları firmaya rakip veya
benzer bir firmada çalışma hakları sınırianmış oluyor.

Bakanlık gerekçesinde şöyle denilmektedir: "Bile şim tekniği

çağdaş hayatta büyük süratle yaygınlaştığı için yerleştirilmiş
program, veri ve diğer bütün unsurları en büyük hassasiyetle ko-
rumak zarureti bu hükümlerin getirilmesini gerektirmi ştir".

Verilerin, bilgilerin bilgisayar tarafından işlenmesi bir bilgisa-
yar programı yoluyla gerçekleşir. Program, verilen komutlar dizi-
sinin adıdır (6). Bilgisayar kullanımı , p:rogram yap ımı bugün uz-

manlık haline gelmi ştir (7).

(6) bk. Akçura (H.), Bilgisayar ın Düzenledikleri (Bilim ve Teknik).
(7) Bulut (H.), Bilgisayar kullanımı (Vatan, 10 Eylül 1977).
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Programlar, bilgisayarları kullanarak geli ştirilen ve kullanıcı-
ya bilgisayarda i ş yapmasını sağlayan derlemeler olarak tanımla-
nabiir. Bir program ın yaz ılmasının birkaç safhas ı vardır. Bunların
iyice anlaşılması da kanun koyucu için çok önemlidir.

"Program1an yazan firma veya ki şiler önce bu programların ne
şekilde verileri alacağını ve ne şekilde hesap yap ıp ne şekilde ce-
vap haz ırlayacağmı şematik olarak haz ırlaması "Algorithm) laz ım-
dır. Hazırlanan düzen, bilgisayarm anl ıyacağı bir dile çevrilip bil-
gisayar program verisi haline getirilmesi (Source Code) gerekmek-
tedir. Haz ırlanan program venisinin derlenmesi (Compilation) la-
zımdır".

Programların hazırlanmasında kasta dayanmayan hatalar ola-
bilmektedir.

Dış Ülkelerde haz ırlanan programlar,, programlar ı hazırlayan
kişiler tarafindan iç işlerinde kullanılacak ise (maliyeci bir firma-
nin kendileri için kendi kendilerine haz ırladıkları programlar gibi)
bazı kanuni sorumlulukları vardır. Bunların en önemlisi bu prog-
ramların yazılmasında oluşan hataların, iş yaptıkları müşterileri-
nin hayatlarım etkileyen yanlış veriler vermesi, mesela muhasebe-
ci firmanın kendi kendilerine haz ırladıkları programlar yüzünden
bir müşterinin fazla vergi vermek zorunda kalmas ı gibi.

Eğer bir firma program ı satıp para kazanmak amacıyla yaz-
mışsa bunun da kabul edilebilir hata s ınırları dahilinde denenmi ş
olması gerekiyor. Eğer bu deneme örnekleri ispat edilemiyorsa o
zaman programı hazırlayan firma sorumlu tutulabiliyor. Ancak
program denenmiş bir vaziyette piyasaya çıkarılmış ve de bulun-
ması zor bir hatadan dolayı programı kullanan kullanıcı mağdur
durumda kaimışsa (mühendislik programı kullanarak bina yapan
bir mühendisin binas ının çökmesi gibi) o zaman program ı kulla-
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nan kişinin (mühendis gibi) kendi mühendislik bilgisini kullana-

rak çıkan cevaplann uygunluğunu denemesi gerektiği iddia edile-

rek sorumluluğun çok büyük bir bölümü kullanıcıya geçiyor.

Bu tip programları yapan firmalar, programlar ın görünür bir

yerine "bu programda hata olabilir, kullanan ki şilerin çıkan cevap-

ları incelemesi ve bir terslik hissettikleri takdirde program ı yazan

firmaya haber vermleri gerekir" diye bir uyarı yazısı konuyor. Ay-

rıca bu yazıda firma "bu program ı kullanmak yüzünden uğradığı-

nız zararlardan biz sorumlu değiliz" yolunda bir yaz ı ekliyor.

Memleketimizde Banka Enformatiğinde kötüye kullanmalara

raslanmağa başlanmıştır.

Adalet Bakanlığında haz ırlanan Türk Ceza Kanunu Tasar ısın-

da hükümler Fransız Ceza Kanunu projesinden esinlenerek al ın-

mıştır. Fransız projesinin 307-1, 2, 3, 4 ve 5, 6, 7, 8. maddeleri "en-

formatiğe karşı suçlar" ba şlığı altında yer almaktadır.

Fransız Ceza Kanunu projesinin gerekçesinde "Bilgi sistemine

karşı suçlar" başlıklı bölümünde "Modern Ceza Hukuku"nun bilgi

tekniğinin, gelişmesini nazara alınması gereğine işaret olunmu ş ,

projede dört halin suç sayıldığına değinilmiş , bunları "programa
hile ile girmek", programda "casusluk", "sabotaj", "ekonomik" oldu-

ğu açıklanmıştır (8).

1) Ele Geçirme:

Adalet Bakanlığı tasarısında (m. 342) ve yayınlanan metinde

(m. 525 a) şu hüküm yer almaktadır: "Bilgileri otomatik olarak i ş-

(8) bk. Martin-Lassez, Pour un droit penal modern, Le Barreau de France, 991,
no. 272, s. 15.
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leme tabi tutmu ş bir sistemden, programlar ı , verileri veya diğer
herhangi bir unsuru hukuka ayk ırı olarak ele geçiren kimse" ceza-
landırılır. Kanun şu hükmü ile elde edileni kullanan için aym ce-
zayı öngörmektedir: Bilgileri otomatik i şleme tabi tutulmuş bir sis-
temde yer alan bir program ı , verileri veya diğer herhangi bir unsu-
ru başkasına zarar vermek üzere kullanan, nakleden veya çoğal-
tan kimse ayni cezaya çarp ılacaktır.

Adalet Bakanlığı Tasarı sında 342. maddenin gerekçesinde şöy-
le denilmektedir: "342. madde bilgileri otomatik olarak i şleme tabi
tutmuş bir sisteme (Bilgisayarlara) yerleştirilmiş program verilen
veya diğer herhangi bir unsuru hukuka ayk ırı olarak geçirmeği ce-
zalandırır".

Bakanlık tasarısında 342. maddenin ikinci fikrası şöyle ami-
maktadır: "Böyle bir sistemde yer alan program, veri ve diğer prog-
ramları başkasma zarar vermek maksad ı ile hukuka aykırı olarak
kullanmayı , nakletmeyi veya çoğaltmayı aym suretle cezalandır-
maktadır.

Bakanlık tasarı sında 342. maddenin tümü hakkındaki gerek-
çede (s. 392) şu açıklama yapılmaktadır: "Birinci ve ikinci fikralar-
da yer alan suçların teşekkülü için failin bir yarar elde etmesi ve-
ya başkası için fiilen bir zararm meydana gelmi ş bulunmas ı şartı
yoktur, fiile teşebbüs etmiş olması suçun olu şması için yeterlidir".
Böyle bir "zarar suçu" dü şünülmediğine işaret olunmu ştur.

Bakanlık tasarısında gerekçe (s. 392) şu satırlar yer almakta-
dır: "Esasen 346. madde şu suçlara teşebbüsü tamamlamış suç gi-
bi cezalandırmaktadır" tasarının 346/2. maddesinde ise "Bu bölü-
me giren suçlara te şebbüs halinde tamamlanm ış suçun cezası ve-
rilir" denilmektedir.
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Bu hüküm TBMM.nde alt komisyonda ç ıkarılmıştır. Her ne ka-

dar teşebbüsün tamamlanmış , suça e şit olarak cezalandınidığı
hallerin Ceza Kanununda emsalleri var ise de bu husus oldukça
ağır suçlar için kabul edilmi ştir.

Frans ız Ceza Kanunu taslağının 307/2. maddesi şöyledir: Baş-

kasımn hakkını hiçe sayarak otomatik bilgi sisteminden faydala-
nan, nakleden veya program ı veya sistemin herhangi bir unsuru-

nu ele geçirenler cezaland ırılır.

Fransız tasansı suçun başkasının hakkını hiçe sayarak" i şle-

mesinden, Bakanl ık tasarısında ve metinde (m. 525 a) ise hukuka
aykırı olarak" ibaresi kullan ılmıştır. Adalet Bakanlığı tasarısında
(m. 28-31) "Hukuka uygunluk sebebleri", özellikle "halk ın icrası"

gösterilmiş , fakat bu hükümler Meclise sevk edildiğine göre huku-

ka aykırılık nasıl yorumlanacaktır?

2) Yarar Sağlamak, Zarar Vermek:

Fransız ceza kanunu tasarısında (m. 307-8) teşebbüs halinin

tamamlanmış suç gibi aynı cezayı göreceği açıklanmıştır.

Bakanlık Tasarısında ayrıca (m. 343) Bili şim alanı suçları ara-

sında ve metinde (m. 525 b) yarar sa ğlama, zarar verme" ba şlığı al-

tında şu hükümler yer almaktad ır. "Başkasına zarar vermek veya

kendisine veya ba şkasma yarar sağlamak maksadı ile, bilgileri

otomatik işleme tabi tutmuş ve sistemi veya veriler veya diğer her-

hangi bir unsuru kısmen veya tamamen tahrip eden veya de ğişti-

ren veya sistem veya sistemin işlemesine engel olan veya yanlış bi-

çimde işlemesini sağlayan kimse" cezaland ınlır. Maddenin ikinci

fıkrasında şu hükme yer verilmi ştir: "Bilgileri otomatik i şleme ta-

bi tutmuş bir sistemi kullanarak kendisi veya ba şkası lehine huku-

ka aykırı yarar sağlayan kimse" cezaland ırılır.

288

	
ùN,



Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (II)

Hükümde yer alan "herhangi bir unsur" ibaresi anla şılmakta-
dır. Her halde unsur kelimesi ile "sistem"e ve "veri"ye benzer
önemde bir "unsur" kasdedilmektedjr.

Fransız projesinin 307/3. maddesi hükmü şöyledir: Kasden ve
başkasınm haklarını hiçe sayarak otomatik bilgi toplayan bir sis-
temi tahrip eden veya k ısmen veya tamamen bozan veya hile ka-
rıştıran kimse ceza görür.

Fransız projesinin 307/4. maddesine göre otomatik/bilgi siste-
minden hile kullanarak kendisine gayri meşru bir menfaat sağla-
yan kimse cezalandırılır.

3) Bilgisayar sahteciliği:

Bakanlık tasarı sımn 344. maddesi ve metin (m. 525 c) şöyledir:
"Hukuk alanında delil olarak kullanılmak maksadiyle, sahte bir
belgeyi olu şturmak için bilgileri otomatik olarak işleme tabi tutan
bir sisteme verileri veya diğer unsurları yerleştiren veya var olan
verilen, diğer unsurları tahrif eden" veya "tahnif edilmi ş olanları
bilerek kullanan kimse" cezalandırılır.

Bakanlık tasarısında (m. 346/1) bu bölüme "giren suçlardan tü-
zel kişilerde sorumludur" denilmektedir. Bakanl ık tasarı sında
"Tüzel ki şiler"in sorumluluğu gösterilmi ş (m. 26), "Tüzel ki şiler ka-
nunun ayrıca belirttiği organ veya temsilcilerinin tüzel ki şi yararı-
na işledikleri suçlardan dolayı sorumlu oldukları" ve "bu sorumlu-
luğu, fiili işleyen kimsenin suçunu ortadan kald ırmayacağı açık-
lanmış , tüzel kişi hakkında uygulanacak cezalar ayrıca gösteril-
miştir (m. 27).

Mecliste Alt Komisyonda tüzel ki şilerin sorumluluğuna ilişkin
hüküm kaldırılmıştır. Böylece bir bo şluk myeydana gelmiştir.
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Fransız projesinin 307/7. maddesi şu hükmü kapsar: Tüzel ki-

şiler 121/2. maddeye göre cezaen sorumlu sayılırlar. 121/2. madde-

de de kendi hesaplar ına suç işleyen organ veya temsilcilerinin fil-

lerinden tüzel ki şiler sorumlu sayılmışlar ve tüzel kişinin sorum-

luluğunu kaldırmayacağı açıklanmış , tüzel kişinin çarpılacağı ce-

zalar gösterilmi ştir. Tüzel kişilerin sorumluluğu gerekçede (s. 6)

etraflıca gösterilmiştir.

4) Fer'i cezalar:

Bakanlık tasarısında (m. 345) ve Pehlivanl ı Tasarı sında (m.
525) ve metinde (m. 525 d) aşağıdaki hususlar fer'i ceza olarak ön-
görülmüştür.

a) Meslekten yasaklama:

"525 a ve 525 b maddeleri hüküınlerini ihlal eden ki şiler hak-
kında maddelerde yaz ılı cezalara ek olarak, meslek icras ı sırasın-

da veya icrası dolayısıyla suçun işlendiği bir kamu hizmetinden ve-
ya meslek veya sanat veya ticaretten alt ı, aydan üç yıla kadar ya-
saklanma cezas ı da verilir".

Bu hüküm genel veya kanunu içinde dü şünülduğune göre
TCK. nun 35. maddesi ile ahenk sağlanmalıydı .

b) Müsadere:

"Suçun i şlenmesinde kullanılan veya bu maksada tahsis edil-
miş bulunan veya suçtan meydana gelen şeylerin müsaderesi"
hükmü tasarıda yer almıştı . TCK.nun koyduğu müsadere şartları
(TCK. 36) ihtiyacı daha iyi kar şılayacağı gerekçesi ile tasarıdaki
müsadere hükmü çıkarılmıştır.
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CUMHURBAŞKANINA
HAKARET

1. GİRİŞ

TCK.nun 158. maddesine göre "Reisiicumhura muvacehesinde
hakaret ve sövme fiullerini işleyenler" cezalandırılır, "hakaret ve
sövme reisicumhurun gıyabında vaki olmuş ise" faile daha az ceza
verilir (Tatbikat için bk. TCK. 160, f. 2) (1).

Teknik manaları muayyen olan "hakaret" ve "sövme" suçları-
nın Cumhurba şkanına karşı işlenmesi halinde bu madde hükmü
uygulanacaktır. Cumhurbaşkanının hususi bir himayeden fayda-
lanmasındaki Anayasa hukuku zarureti iddias ı bu hükmün nede-
nini teşkil etmiştir. Bu itibarla Cumhurbaşkamna hakaretin sıfatı
veya görevi dolayısiyle işlenmiş olması şart değildir.

1) Karma düşünce:

158. madde "Devlet Kuvvetleri aleyhinde cürümler" fasl ında
yer alır. Cumhurbaşkanınm iki vasfinın (hem devletin başı hem in-

(1) "Reisicunıhur hakkmda zem ve kadehde bulunan bir kimse bir seneden üç
seneye kadar hapsolunur. Zem ve kadeh haricinde olarak her ne suretle
olursa olsun hakaret veya alenen lisanda bulunan kimse üç aydan bir sene-
ye kadar hapsolunur" (Muaddel Umun ıi Ceza Kanunu TBMM sene: 340, 28
Zilhicce 373, İstanbul 1341, M. Kanun na: 635, m. 113), "Zatı hazreti padi-
şaliiye alenen itaei lisana cureti sabit olan şahıs üç aydan üç sene kadar
hapsolunur" (Ceza Kanunnamei Hiimayünü m. 55, 28 Ziibicce 1374).
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san olarak) nazara alındığı anlaşılmaktadır (2). Bununla beraber
"Ceza himayesinin konusu devlet kuvvetlerinin korunmasıdır (3).

Bir Türk yabancı ülkede Cumhurbaşkanına hakaret ederse

Türk Kanunlanna göre cezaland ırılır (TCK. 4) (4).

2) Maddenin kapsam ı :

Kanumunıuz Cumhurbaşkanna hakareti üç şekilde kabul ed-

er: Cumhurbaşkamnın muvacehesinde (huzurunda) hakaret, g ıya-

bında hakaret ve bunun ne şir yoluyla i şlenmesi hali. Mehaz Ka-
nun ise (m. 1227 kral'a "söz veya hareket ile hakareti" kabul etmi ş ,

suçun "alenen işlenmesi" ile "muvacehede hakareti" şiddet sebebi

saymıştır.

Kanunumuz hakaret ve sövmenin Cumhurbaşkammn "muva-

cehesinde" olmas ı ile "gıyabında" olması halini ayırmış , ikinci hal-

de daha az ceza öngörmü ştür.

Tadilden evvel Cumhurba şkanına muvacehinde hakaret ile

"tecavüzkarane ne şriyat" aynı fıkrada yer alıyor, aynı cezayı ge-

rektiriyordu (5).

(2) Fiorian (E.) Trattato cli diritto penale (Milano) 11-1, s. 310-311.
(3) Manzini (V.) Trattato cli diritto penale İtaliano, IV (Torino, 1926) s. 198

"Yargıtay Ceza Umuıni Heyeti, Devlet Kuvvetleri Aleyhine İşlenen Suçlar
bölümüne dahil bulunan 158. madde metnindeki fıkralardan açıkça anlaşı-

lacağı üzere vazife s ırasında veya ifa edilmi ş bir vazife sebebiyle Devlet Ba ş -

kamna karşı bir suç işlenmesi halinde bahis konusu etmeksizin, genel ola-
rak Cumhurbaşkanına tevcih edilmiş hakaret fıillerine teallük etmektedir"
(Öztürk, s. 509).

(4) bk. Saltelli-Di Faico, Comnıento teorico-pratico dei nuovo codice penale, (To-
rino, 1931), Il, s. 136.

(5) bk. Baytok (N.), Türk Ceza Kanunu (Ankara, 1958), s. 137.
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Cumhurbaşkanına Mecliste gıyaben hakaret halinde dokunul-
mazlık bahis konusu olacak m ıdır? Bizce şartları varsa dokunul-
mazlık bu hali de kapsar (6).

Kanun Cumhurbaşkanına hakaret veya sövme aras ında 158.
maddede fark görmemi ştir (7).

Il. SUÇUN HEDEF!

1) Cumhurbaşkani:

Hangi andan itibaren Cumhurba şkanlığı sıfatımn kazanıldığı ,
hangi andan itibaren filin Cumhurba şkamna hakaret sayılacağı
tartışılmıştır:

a) Yargıtay "Cunıhurbaşkam sıfatı seçimle kazamlır" düşünce-
sini (8) kabul etmemi ş , Yargıtay Ceza Genel Kurulu Cumhurbaş-
kanlığımn "andiçme" ile ba şlayacağı sonucuna şu gerekçe ile var-
mış bulunmaktadır" "Cumhurba şkanlığı sıfatı, seçimle değil, an-
diçmeyle başlar, suçun mağduru andiçmeden evvel, suç tarihinde
Cumhurbaşkanı sıfatını taşımadığından, sanık hakkında yüklenen
eylemden dolayı 158. madde uygulanamaz". "Andiçme, Cumhur-
başkanlığı görev ve yetkilerini kullanabilmenin ön şartıdır" (9).

Anayasanın 102. maddesine göre "seçilen yeni cumhurba şkanı
göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurba şkammn
görev süresi devam eder" (10). Anayasa Hukukunda düalizim (iki
başlılık) yoktur.

(6) bk. Borciani (A.), Le ofTese ali onore (Torino, 1927), s. 102.
(7) Manfredini (M.), Manuale di diritto penale (Roma, 1931).
(8) Tebliğnaıne: 21.2.1990, n. 23.
(9) CGK, 2.4.1990, 84/106, YKD. 990/7, s. 1050.
(10) Rigaux (M.) - Trousse (P.M.) Les crimes et Les delits du codepenal (Bruxelle,

1950), s. 16.
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"Seçimi takip eden ve eski Cumhurbaşkanının görev süresinin

bitimine kadar geçen süre içinde bu sıfatı taşımadığı ve göreve baş-

lamış sayılamayacağı açıktır. Çünki bu süre içinde zaten Cumhur-

başkanlığı makam ı boş değildir" (11).

b) Madde hükmü ölmü ş Cumhurbaşkan ına hakarette uygulan-

maz (12). Bunlar hakkında TCK.nun 488. maddesinde yaz ılan ki-

şiler "şikayet" edebilirler.

Mağdurun ölümü, kendisi hayatta iken verilen takip iznini, et-

kisiz kılmaz (13). Dava devam eder.

2) Cumhurbaşkanlığına vekalet:

Cumhurbaşkanının şahsi esas tutulmu ştur, görev ve yetkileri

158. madde ile korunmu ş değildir.

a) Cumhurbaşkanına vekalet eden kişi (Anayasa 106) her ne

kadar "Cumhurbaşkamna ait yetkileri kullanır" ise de 158. madde-

nin uygulanmasını gerektirmez. Cumhurba şkanına vekalet edene

hakaret Cumhurbaşkanına hakaret değildir (14). Çünki Kanunu-

muz görevi değil, ferdi korumaktadır. "Bu filler gerçekte şahsa

karşı suçlar arasında yer almış bulunan suçların bir siyasal-Ana-

yasal niteliği bulunan kişiye işlenmiş özelliğini taşımaktadır" (15).

Maddede "Devlet Başkanı" değil, Cumhurbaşkam deyimi kullami-

mıştır. Bu belki de vekiuin asil gibi cezaland ırılmak istenmediğini

(11) Kerse (A.), Türkiye'de 1961 Anayasasma göre Cumhurba şkanı (Istanbul,

1973), s. 45.
(12) Manzini, IV, s. 200; Ozek, s. 180.
(13) Kşz. Manzini, IV, s. 215.
(14) bk. Özek, s. 115.
(15) Özlu bir yapıt: Özek (Ç.), Devlet Başkanına karşı suçlar (İstanbul, 1970), s.

109.
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gösterir. "Ceza Kanunu Cumhurbaşkanlığı fonksiyonlarını koru-
mayıp, Cumhurbaşkanmı şahsen korumayı kabul eden bir sistem
içinde bulunmaktadır" (16).

b) Kanun Cumhurbaşkanını nazara almıştır. Bu sebeple mün-
hasıran "başkanlık sistemi"nin yerilmesi Cumhurba şkanımn ş ah-
sına teşmil edilemez. Cumhurba şkanının şahsına hakaret bahis
konusudur, başkanhk makamına hakaretin, şahsa yönelik olup ol-
madığı araştırılmalıdır. Bununla beraber 158/2. maddedeki hüküm
nazara alınacaktır.

3) Dolaylı hakaret:

Kanunumuza göre "dolaylı hakaret" iddias ı geçerli değildir.
158. madde Cumhurba şkamna "muvacehesinde", "gıyabında" ha-
karet denildiğine göre dolaylı hakaret suç sayılmaz. Bu itibarla
Cumhurbaşkanının eşine, çocuklanna, kardeşlerine, yakınlarına
hakaretin Cumhurbaşkanına sirayeti -her zaman- mümkün de ğil-
dir.

İİ!. SUÇUN TEKNIK YAPISI

1) Maddi unsur:

Madde hükmü evvelce "Reisicumhura kar şı tecavüzkarane
neşriyat"ı "Reisicumhur makam ına ve Reisicumhurun şahsına
karşı edep ve hürmete münafi hareket ve ne şriyat"ı cezalandır-
maktaydı . Hükmün değiştirilmesi sebebi şudur: "Bu ibarelerin ma-
nasımn hududunu tayine imkan yoktur ve maksadı çok aşan tat-
bikata rastlanmıştır. Bu itibarla teknik manas ı malum ve muay-
yen olan hakaret ve sövmenin suç olmakta ve hatta maddedeki

(16) CGK, 2.4.1990, 84/106, YKD. 990/7, s. 1050.
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ağır cezalarla cezalandırılmasına devam olunmakta isabet varsa
da ceza müeyyidesini bu hududun dışında kalan fiullere te şmile im-

kan yoktur" (17).

a) Tadilin anlamı: Bu tadil ile kanunun insicamı da sağlan-

mıştır. Zira gerek suikast (TCK. 156), gerek fiili tecavüz (TCK. 157)
hallerinde mevcut suçlar nazara al ınmıştır.

158. maddenin geçirdiği değişiklik seçimle gelen Cumhurba ş-

kanının ancak hakarete (veya sövmeye) kar şı korunmasım sağla-

mağa yöneliktir. Tenkit, hatta hor gören tenkit, cezay ı gerektir-

mez. Cumhurbaşkanları örneğin krallar gibi dokunulmaz sayılma-

mıştır. Cumhurbaşkanı için "hiç bir isnat doğru değildir" yolunda
bir kural benimsenmemi ştir. Cumhurbaşkanı "kamu gerçek ki şi-

si"dir. Bu sebeple "hakaret"e u ğrayabilir.

Maddede "tecavüz", "tearruz", "tezyif', "itibar k ırıcı" gibi keli-

meler kullanılmamıştır. Tadilden evvel kullanılan "tecavüzkarane

neşriyat" "lisanen tecavüzat", "reisicumhurun şahsına karşı edep
ve hürmete münafi" hareketler ibareleri terk edilmi ştir.

"Noksan terbiye", "kı sır mantık", "refleks" mahiyetindeki söz-
ler 158. maddenin bugünkü şekline giremez (18).

"Tadilden evvel "edep ve hürmete ayk ırı sözler" 158. madde ile
cezalandırılırdı (19). Cumhurbaşkanının resmini kesmek de edep

ve hıırmete aykırı sayılmıştı (20).

(17) Bu gerekçe Milli Birlik Komitesince ne şredilmemiştir. bk. 235 sayıh K. (RG.
12.10.1961, n. 10705). bk. Ozek, s. 179, nt. 2.

(18) CGK, 12.3.1951, 23/19.
(19) 4. CD., 10.11.1950, 10326/11190; 4. CD., 6.1.1951, 16/16.
(20) 4. CD., 18.1.1951, 270/270.
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Her ne kadar hakaret (ve sövme) bahis konusu ise de Cumhur-
başkamna hakarette ihtilat unsur değildir. Yargıtay'ca "158. mad-
dede yazılı suçun tekevvünü için ihtilat şartı olmadığı nazara alı-
narak ve mevcut deliller takdir edilerek hüküm tesisi icap ederken
ihtilat unsuru bulunmadığından bahisle beraat kararı verilmesi
yolsuz" sayılmıştır.

Bununla beraber maddede "ihtilat" unsurundan söz edilme-
mekte ise de 158. maddede Cumhurba şkamna "haraket" ve "söv-
me"den söz edilmekte olmasına göre -bizce- ihtilat unsuru arana-
caktır. Maddenin değiştirilme gerekçesi bunu doğrulamaktadır.

b) Mektup, telgraf, telefon: Devlet Ba.şkamna gönderilen
mektup, telgraf gibi yaz ılarla (veya telefonla) hakaret veya sövme
suçunun işlenmesi gıyapta sayilacaktır. Bu halin umumi hakaret
veya sövmede olduğu gibi (TCK. 480, 482) ayrıca nazara alınması
doğru olurdu.

Eski bir kararda şöyle denilmektedir: "Hakaret suçunun reisi-
cumhura hitaben yazılı mektupla i şlendiği kabul edildiğine göre
gıyapta hakaret değil, vicahta hakaret sayılması gerekir" (22).

Buna karşın "mektup"la hakaret "muvacehede" say ılmaz.
Mektubun ba şkaları tarafindan Cumhurba şkamnın huzurunda
okunması dahi durumu değiştirmez (23). Telefonla hakarette gı -

(21) 4. CD., 17.11.1955, 3982/11708, bk. Fiorian, 11-1, s. 325, 330. Mehaz Kanun
"alenen" i şlenmesi halini şiddet sebebi saymış , alenen işlenen hakaret ve
sövmede "sosyal zarar"ı daha ağır kabul etmi ştir.

(22) 4. CD., 30.2.1956, 4908/4172.
(23) bk. Manzini, IV, s. 212; Öztürk (Nejat), Türk Ceza Kanunu Şerhi ve Tatbi-

katı (İ stanbul, 1970) s. 509; 4. CD., 17.11.1955, 8982/11708.
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yaptadır. "Cumhurbaşkanına karşı mektup, telgraf ve benzeri ya-

sıtalarla işlenilen hakaret ve sövme suçları gıyapta vaki olmuş sa-

yılır" (24).

Hakaret icra filleri maddede sınırlanmamıştır, sözler, imalı
şarkılar, nefreti gösteren hareketlerle hakaret mümkün görülebi-

ur.

158. madde aç ıkça "hakaret" ve "sövme"den söz eder. Bu terim-

lerin anlamı bilinmektedir, genişletilmeleri doğru değildir (TCK.

1). Cumhurbaşkanına saygısızlık sayılabilecek hareketler madde

dışında kalmaktadır. Merasim kusurlar ı, protokol hatalar ı, her

türlü saygıdışı hareket, Cumhurba şkanının adının kısaltılarak

harfle zikretmesi gibi hareketler madde d ışında kalır.

Cumhurba şkanına işlenen tahkir fiillerinin Cumhurba şkam-

mn görevi ile ilgili veya nedeniyle olmas ı zorunlu değildir (25).

"Cumhurbaşkanma ölüm" diye bağırmak (26) 158. maddeye girer.

Hakaret, fiili "işlemek" (TCK. 158) suretiyle olursa "icabi suç",
"zarar suçu"dur. Selbi hareketlerle (ayağa kalkmamak, alkışlama-

mak gibi) suç işlenmi ş sayılamaz. "Te şebbüs" mümkündür (27).

Basıh bildiriler henüz dağıtılmamış ise Cumhurba şkamna hakare-

te teşebbüs edilmiş sayılamaz.

Bir fil ile birden ziyade hüküm ihlal edilmi ş olabilir. "Sanık bir

söz (bir fil) ile gerek Cumhurba şkanına gıyabında alenen hakaret-

te bulunmuş , kanunlara sövmüş ise ve TBMM.nin şahsiyeti mane-

(24) 9. CD., 8.6.1988, 2945/5790; YKD. 988/9, s. 1312.
(25) CGK, 2.4.1990, 84/106; YKD., 990/7, 1058; Özek, s. 182.
(26) Manzini, IV, s. 205, n. 930.
(27) Kşz. Manzini, IV, s. 207, n. 932.

298

	

O-e



Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (Il)

viyesine sövmek suretiyle kanunun muhtelif ahkamını ihlal etmi ş
olması sebebiyle 79. maddenin uygulanmas ı" doğru görülmüştür
(28).

2) Manevi unsur:

"Umumi kast" kafidir. "Saik"in siyasi olmas ı da şart değildir.
Devlet Başkanlığı sıfat veya vazifesi ile alakalı saika da lüzum
yoktur (29). Failin mağdurun sıfatım bilmediğinin sabit olduğu
hallerde umumi hakaret ve sövme hükümleri uygulanır.

"Manevi unsur bakımından failin serbest iradesinin ürünü
kasta teveccüh etmi ş olması şarttır" (30). Suç "taksir" ile i şlene-
mez.

"Dava konusu telgraf metni aç ıkça Cumhurba şkanına hakare-
ti içerdiğine göre, ayrıca özel kast aranmas ına gerek yoktur" (31).
Tenkit kasti yeterli değildir.

Gıyapta işlenen fiillerde "Reisicumhurun ismi sarahaten zikre-
dilmeyerek ima veya telmih suretiyle vaki olsa bile mahiyeti itiba-
riyle Reisicumhura matufiyetinde tereddüt edilemiyecek derecede
karinler varsa tecavüz sarahaten vuku bulmu ş addolunur" (TCK.
158, f. 2). Bu hüküm manas ızdır. Hakaret veya sövmenin Devlet
Başkamna matuf olup olmadığı hakimin tesbit edeceği hususlar-
dandır.

(28) CGK, 21.11.1955, 72/71; bk. Özek, s. 190: "Tahkir maksad ımn mevdudiyeti
şarttır".

(29) "Cumhurbaşkanına, Parti Genel Başkanı sıfatı ile vaki hakaret ve tecavüz
filleri 158. maddeye göre suç teşkil eder" (CGK, 13.2.1950, 90/48).

(30) Öztürk, m. 158, s. 510; Özek, s. 191.
(31) 9. CD., 2.11.1988, 3381/7758; YKD., 989/1, 134; Özek, s. 135.
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"Samğın hakareti mutazammun sözleri Reisicumhur tabirini
kullanmış olmasına göre" hakaretin Cumhurba şkanına yönelik ol-

duğundan şüphe edilemez (32).

IV. CEZAYA ETKILI SEBEPLER

Cezaya müessir umumi sebeplerin (ak ıl maluliyeti, hatta hak-

sız tahrik) Devlet Ba şkanına hakaret ve sövmede tatbik edileceği
tabii olmakla beraber, umumi hakaret ve sövmeye ait sebeplerin
(fiile mağdurun sebebiyet vermesinden dolayı cezanın sükutu gibi)
(TCK. 485) tatbik edilip edilmiyeceğinde fikir ayrılığı vardır. Ha-

kim fikir (33) mağdurun sıfatı dolayısiyle ve onun filleri nazara

alınmaksızın hususi bir himayetinin Anayasa hukuku zaruretle-
riyle kabul edildiği hükümlerde hususi sebeplerin tatbikinin doğru

olmadığı yolundadır.

Bununla beraber şöyle düşünmekte kabildir:

Cumhurbaşkanımn haksız hareketleri ile hakarete sebep ol-
ması mümkündür. Cumhurbaşkammn hareketlerinin suç teşkil

edip etmeyeceği konusunun (Anayasa, 105) Cumhurba şkamna ha-
karet konusu ile ilgili yoktur. Cumhurba şkammn sorumsuzluğu fi-

ilin "hukuka aykırılığı"nı kaldırmaz. Bu itibarla Cumhurbaşkam-

mn haksız hareketi samk lehine 485. maddenin uygulanmas ım ge-

rektirir.

"Karşılıklı hakaret"e ilişkin (TCK. 484) herhangi bir hüküm bu

suç bakımından kanunda yer almamaktadır. Bu gibi hallerde bo ş-

luk sadece 59. madde ile kısmen doldurulabiir (34) keyfi hareket
(TCK. 272) için de böyle dü şünülmelidir.

(32) 4. CD., 14.2.1948, 1378/1752.
(33) bk. Manzini, IV, n. 934.
(34) kşz. Manzini, IV, s. 210.
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Bizce -şartları varsa- meşru müdafaa (TCK 49) uygulanabilir.
Meşru müdafaa "genel hükümler" de yer almaktadır (35).

Aynı düşünce esas tutulursa Devlet Ba şkanına hakarette "is-
bat hakkı"na da (TCK. 481) yer verilmemek icap edecektir, isbat
iddiası Cumhurba şkanına hakarette kabul edilmemi ştir (36). Hu-
kuk tekniği bakımından bu doğru gözükebilir. Zira şahıslara karşı
işlenen suçlar babmda yer alan isbat hakkı ile alakalı hükmün
Devlet kuvvetleri aleyhine i şlenen cürümlerle alakalı sahada tat-
biki isabetli değildir. Fakat isbat hakk ının esasmı teşkil eden ka-
mu isabetli değildir. Fakat isbat hakkının esasmı teşkil eden kamu
murakabesinden, seçimle gelen Devlet Ba şkanlarının hariç tutul-
masmı izah pek müşküldür.

V. İZİN

"158. maddede yazılı hal... hakkında takibat yapılması Adalet
Bakanlığının iznine bağlıdır" (TCK. 160).

İzin kararı politik bir tasarruftur.

Sadece Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü imzalı tez-
kerede "izin verildiği"nin yazılı olması geçerli sayılamaz (37). Müs-
teşann imzasımn yeterli olduğunu kabul eden kararlarda vardır
(38). İznin geri alınamaması şikayet ile farklanndan biridir (39).
Bakanlıkca takip izni verildikten sonra geri alınamaz. Çünkü izin
verilmekle yürütme organımn Adalete müdahale imkam sona er-

(35) kşz. Manzini, IV, s. 210.
(36) Florian, 11-1, s. 329; Özek, s. 192.
(37) 1. CD., 1.7.1970, 996/2188.
(38) 1. CD., 13.2.1973, 471/494.
(39) Battagiini, s. 89.
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miştir. İznin geri alınması davayı düşürecek olursa bu bir çe şit fer-

di af olacaktır ki, bu başka tür bir usule tabidir.

Suçun takibi " şikayet"e bağli değildir. Bu itibarla Cumhurba ş -

kammn "vazgeçmesi"de takibe engel olmaz.

"Takibi adliye vekaletinin iznine bağlı olan hususatta izin is-

tihsalinden mukadem delillerin topland ığı sırada suçlunun sulh

hakimi kararı ile tevkifine usul hükümleri müsaittir" (40).

Takibi izne bağlı suçlarda me şhut suç kanununun uygulanma-

ması için sebep yoktur (41).

Adalet Bakanının izni ile açılan kamu davasına Cumhurbaş-

kammn "müdahil" olması herne kadar mümkün ise de bu filin iz-

ne bağlanmasmdaki gerekçe ile ba ğdaşamaz. Çiinki davacı olan

Cumhurbaşkamnı teşhir suretiyle hırpalamak istenmemi ştir.

Vi. SONUÇ

158. madde hükmü krallık dönemleri-nin kal ıntısı olarak de-
vam etmekte, demokratik bir ülke için Anayasalara uygun dü şme-

mektedir.

Mehaz Kanun (m. 122) Krala ve kral ailesine hakareti aym

maddede göstermiş , kraliçe ve veliahtlara (m. 117) hakaret için da-
ha az ceza öngörmüştü.

Mehaz kanunda "kral'ın kutsal varlığı" (42) korunmuştur. Bec-
caria (43) "Fikirsel despotluk" diye isimlendirmişti. "1876 Osman-

(40) Ceza İşleri Tamimi, 26.2.1939, no: 20/81.

(41) 9. CD., 16.3.1977, 641/610.
(42) Florian, 11-1, s. 395.
(43) Beccaria (e.), Dei deletti e della pene, s. 85.
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ii Kanun-u Esasiyesi de hükümdar ın şahsımn mukaddes ve gayri
mesul olduğu" belirtilmişti (44). Bu konu eski çağların düşüncele-
rinin az, çok devamıdır.

"Cumhuriyetlerle parlamenter monar şiler arasında önemli bir
fark vardır. Monarşilerde hükümdarın cezai sorumsuzluğu mut-
laktır ve görevle ilgili olmayan suçlar ı da kapsar. Cumhuriyet re-
jimlerinde ise, Cumhurbaşkammn sorumsuzluğu bu kadar mutlak
anlamda kabul edilmiş değildir. Cumhurba şkam, adi suçlardan,
yani görevi ile ilgili olmayan suçlardan dolayı her vatandaş gibi so-
rumludur" (45).

Bu durumda Cumhurba şkamna hakarette, Devlet kuvvetleri-
ne de hakaret edildiği düşüncesi haklı değildir.

158. maddenin "Devlet kuvvetleri aleyhine curumler" fasl ında
müstakil madde olarak yer almas ı doğru olmamıştır. Cumhurba ş-
kanımn görevi ile ilgili hakaretlerde 266 maddenin, görev dışı ha-
karetlerde de 480,482. maddelerin uygulanmas ı ayni sonucu verir-
di. Kuşkusuz 266. maddeye bir şiddet sebebi hükmü ilave edilebi-
lir.

"Anti demokratik hükümlerin kald ırılması" komisyonunun ça-
lışmaları sırasında bu konunun da nazara al ınmasım dileriz.

(44) Özbudun (E.), Türk Anayasa Hukuku, s. 288.
(45) Özbudun, s. 288, k şz. Özek, s. 181.
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İŞKENCE

I. KONUNUN İNCELENMESİ

1)İşkence iddiası :

Hükümet programında "insan hakları evrensel beyannamesin-
de ifadesini bulan hak ve hürriyetlerin sa ğlanması ve teminat altı-
na ahnması"na işaret olunmuş , Hükümet "i şkencenin yasaklan-
ması"na ilişkin Avrupa Sözle şmesine katılmıştır.

Memleketimizde, zaman zaman yoğunlaşan "işkence" iddiala-
rı, sürüp gitmektedir. Bu iddiaların haklı olduğunu kanıtlayan
"mahkeme kararları" da vardır. "İşkence uygulaması"m, gelenek-
sel "karakol tatbikatı" olarak, haklı gören düşüncelere de rastlan-
maktadır. Böyle düşünenlere göre "mademki zor kullanarak itiraf
elde edilebiliyor o halde, san ığa konuşuncaya kadar i şkence uygu-
lanabilir, yeterki itiraf elde edebilsin.

2) Devlet rejimi:

Almanya'da Nazi döneminde Himmlerin emirnamesi şu hü-
kümleri getiriyordu: "sabotajcılara, tedhişçilere, mukavemetçilere,
paraşütle indirilen ajanlara, anti-sosyal unsurlara, Rus ve Polon-
yalı serserilere işkence uygulanabilir. İşkence, duruma göre şunla-
rı kapsar: Gıdayı (ekmek ve suyu) azaltma, sert yatak, ışıksız hüc-
re, uyutmamak, yorucu bedeni hareketler, kırbaçlama (yirmi kır-
baçtan fazlası için hekimden mütalaa alinacaktır). Doktorun fikri-
nin alınması insanlık nedenine dayanmıyordu. "Itiraf' etmeden
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ölen kişiden bir şey öğrenmek kabil olmayacaktı . Gestaponun bu-

lunduğu her şehirde bir "işkence merkezi" de kurulmu ştu. Bu uy-

gulama yadırganamazdı . Hitler, böyle bir rejim seçmi şti.

Devletimiz demokrasiyi, "Hukuk Devleti"ni, "Sosyal Devlet"i

benimsemiştir. Hukuk Devletinin yerine hangi yönlü olursa olsun
bir diktatörlük (totaliter devlet) kabul etmi ş olsaydık belki de "iş-

kence" meşru sayılırdı. "Hukukun Üstünlüğü" huzurunda gayri

meşru sayılan devletlerde i şkence "me şru"dur. Görülüyor ki i şken-

ce yasağını ihlal etmek, "anayasayı ihlal sonucu"nun bir çeşididir.

Anayasamız (Md. 17) "Kimseye i şkence ve eziyet yapılamaz" diye

emrettiğine göre münferit olaylar ı aşan "sistemli i şkence"

TCK.nun 243. madesinden taşar ve 146. maddeye yakla şmış olur.

Unutmamak lazımchr ki tutuklanmış veya gözaltına alınmış kişi-

nin hayatı ve sağlığı hükümetin sorumluluğu altındadır.

Bazı rejimler, "Devlet haklar ı" ile "insan hakları" arasında, bi-

rincilerin tercihi yolunda bir anlayışa dayanır. Halbuki "Hukuk

Devleti" bu hakları bağdaştırabilmiş , bunu başarabilmek için de

"Anayasal rejimi" getirebilmi ştir.

Anayasamızın 17. maddesine göre ceza "insani" olmak zorun-

dadır. Sanık hükümlüden evvel gelir. 0 halde hükümlüye işkence

edemezken, samğa işkence edilebilir mi?

Biran için işkenceyi me şre sayalım, hatta Himmlerin emirna-

mesi gibi bir "i şkence kanunu" ç ıkarıp, onu normal bir soruşturma

aracı haline getirelim. Türkiyemizde bunun genel sonucu ne olur?
Evvela mahkemeye, savc ıya ihtiyaç kalmaz. "İşkence uzmanları"

onların yerini alır. Sonuçta, yirminci yüzyılda ünlü bir "engizisyon"

örneği yaratırız.
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3) İşkenceli itiraf:

İşkence ürünü "itiraf'a rağmen kişinin sonunda suçsuz olduğu
anlaşılsa, yapılanı nasıl izah edeceğiz? Suçsuzlara yapilan i şkence-
lerin toplumda doğurduğu çöküntülerin zararı ile işkencenin sözde
faydasını karşılaştırmak gereksiz midir?

Kaldı ki işkence uygulamasında genel sonuca bakmak laz ım-
dır. İşkence ile elde edilen itirafa dayanan "haksız hüküm"ler az
değildir. Hatta bunlar pek az da olsalar, bir gün haks ızlıkları anla-
şılınca "toplumsal tepki" bütün düzeni sarsabilir, zararlar ı pek ağır
olur.

"Acı"nın mutlaka gerçeği söyleteceği sanılmamalıdır. Acı, iş-
kenceye tutulam sadece konu şturur. Acıya tahammül fizyolojik"
bir özelliktir, kişiden kişiye değişir. Fizik acının derece derece artı-
rılması sonunda susmayı ölüme tercih edenleri de bulundu ğu sade-
ce varsayımdır. Şüyhesiz işkence tehdidinin bile yeterli say ıldığı
zayıf kişilerden başlayarak çok dirençli yap ılara rastlanabilir. Fa-
kat sonunda işkencenin istenen şekilde konu şturamayacağı insan
yoktur.

"Dayaks ız sorgu" usulleri "günlerce ayakta tutmak, uyutma-
mak, aç bırakmak, tabii ihtiyaçlarına müsaade etmemek, dayami-
maz ışık altında günlerce süren sorguya çekmek ve bu gibiler) "i ş -
kence" değil midir? Bu usullerle "dayakla (elektrikli) sorgu" aras ın-
da nesnel fark yoktur. Bunlar ın hepsine, yoğunluk farkı olmakla
beraber, "fizyolojik işkence" denilebilir. Fakat "manevi i şkence" as-
la gözden uzak tutulmamalıdır. Bunun da pek çok çe şidi vardır.

İşkencenin iz bırakmayan ilginç uygulamalar ından yabancı
yapıtlarda söz edilmektedir. Baz ı maddelerin, özel surette haz ır-
lanmış kliniklerde tedavi adı altında zerk edilmesi ve bu ilac ın (!)
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dayanılmaz, feci ağrılar verdiği, tekrarlamak tehdidi ile "itiraf'la-

rın alındığı ileri sürülmektedir.

Sanığı "işkenceli sorgu" yoluyla "hakim"den evvel "ceza"land ır-
mak isteği te şhis edilmelidir. Hakim, sonunda ne karar verirse
versin, sorgu kılığı altında "peşin idari ceza" çok dü şündürücüdür.

Ceza Adaletine ilişkin uygulamalarda çok dikkatli olmak la-

zımdır. İşkence "insan soyunun, insanca bir yerinin, yıkılmasıdır".

"İşkence" korkusunu önlemek için "san ığın sorgusu"nun kaldı-

rılması (ilgası) dahi önerilmi ştir. Yeni İtalyan Ceza Usulü Kanu-
nun gerekçesinde sorgunun "delil" olarak de ğil "savunma aracı"

olarak muhafaza edildiği yazılıdır.

Orta çağın Engizisyon artıkları ile don atılmış bir Ceza Usulü

Kanununun "iktibası" ve buna eklenen dü şüncesiz, bilinçsiz, ilke-
siz uygulamalar Türk Ceza Adaletini ça ğ dışına itmiştir. Her yön-

den ve (adli zab ıtadan başlamak üzere) "Türk Ceza yargılamas ı-

nm insanile ştirilmesi" gerekli hale gelmi ştir.

4) Avrupa Sözle şmesi:

Avrupa Sözleşmesine katılmakla ileri bir adım atılmıştır.

Türkiye Cumhuriyetinin imzaladığı "işkencenin ve insanl ık dı-

şı , küçültücü muamele ve cezamn önlenmesi Avrupa Sözle şmesi"
temelini "insan haklarımn ve temel özgürlüklerin korunmas ına

ilişkin sözleşme"den almış ve "giri ş" bölümünde buna i şaret etmiş-

tir. İnsan haklar ı sözleşmesi, 3. maddesinde "hiç kimse i şkenceye
veya insanlık dışı veya küçültücü muameleye veya cezaya tabi tu-
tulamayacaktır" hükmü yer alır. 0 halde Avrupa Sözle şmesi bu
hükmün uygulanmas ını sağlamak amacını taşımaktadır. Bu amaç
"adli olmayan yollarla sağlanacaktır. "Bir kamu makamı tarafın-
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dan hürriyetinden yoksun b ırakılan ki şiler bulundukları her yer-
de" ziyaret edilecek, böylece ve özellikle "i şkence" önlenecektir. Ku-
rulan komite ile Milli makamları "işbirliği" yapmakta anlaşmışlar-
dır.

İİ. ÖNLEYİ Cİ TEDBİRLER

1) Adli zabıta:

İşkence iddialarının önüne geçilmesinin en kesin ve bütün te-
reddüt ve ku şkuları gidermenin tek çaresi (Adli) zab ıtanm kurul-
masıdır. Bağımsız olmaları koşulu ve tam anlamı ile kurulacak Ad-
li Zabıta bir çaredir. Savcılığın emri altında zabıtanın işkenceyi uy-
gulaması imkansızdır.

a) Ayrım:

Zabıta suçları aramakla ve i şin aydınlanması için laz ım gelen
acele tedbirleri almakla mükelleftir. Adli zab ıtanın yetkileri sis-
temli bir şekilde kanunda nizama konmuş değildir. Adli zab ıtanın
"zabıt" muamelelerinde "CMUK. 90) "aramada" (CMUK. 97), "mu-
vakkat yakalamada" (CMUK. 127), "tedbir almakta" (CMUK. 156)
yetkilerini gösteren hükümlere tesadüf olunmakta ise de adli zab ı-
tanın soruşturma usulü tesbit olunmamıştır. Sanığın teminatı "ad-
li zabıta"dan başlamandır. Adli zab ıtanın bir "hukuk öncesi" sayıl-
masına imkan yoktur.

Adli zabıta makam ve memurları tanzim ettikleri evraklar ı he-
men savcılığa gönderirler (CMUK. 156). Zab ıtanın, işin savcılığa
intikalini geciktirmeye hakkı yoktur. Savc ı zabıta tahkikatının her
safhasında müdahale edebilir. Di ğer bir deyimle savc ının, zabıta-
nın soruşturmasına her zaman müdahaleye hakkı vardır. Adli za-
bıtamn yaptığı soruşturma "hazırlık soruşturması"nın bir parças ı-
dır. Adli zabıta memurlarım kanun "savc ının muavini" sayar.
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(CMUK. 90) ve savc ının emirlerini icraya memur olduklarını bildi-

rir (CMUK. 97).

Memleketimiz kanunlarında "adli zabıta" kavramına yer veril-

miş olmasına mukabil, bu zabıtanın umumi zab ıtadan tefrik edil-

memiş ve doğrudan doğruya adli makamlara bağlı müstakil bir

teşkilat haline getirilmemi ş olmas ı doğru değildir. Suç haberlerini

savcılığa verecek olan zab ıtadır. Diğer haber alma yolları ikinci de-

recededir.

Zabıtanın "cebir" veya "hile" kullanarak tesbit ettiği "ikrar"a
dayamlarak mahkemeye verilen ve sonunda beraat eden san ıkla-

rın durumu her memlekette endi şe ile karşılanmıştır. Zira bu çe şit
davalarda "beraat kararı aynı zamanda zabıtanın kanun dışı tatbi-

katlarının zımmen mahkum edilmesi anlamına gelir. Nitekim bu

husus İtalya'da bir "meclis soruşturması"na sebep olmuştur. Bu

arada, savcı tarafından hazırlık soruşturm asında sanığın sorguya

çekilmesinden sonra tekrar zabıtada sorguya çekilmesi ve defa ik-

rarda bulunmas ı , sanığın kendilerinden şikayet ettiği zabıta me-

murlarının huzuru ile sorguya çekilmiş olması , sanığın hasmı ol-

dukları aşikar surette bilinen kimselerin zab ıtaca yapılan sorgu sı-

rasında hazır bulundurulmalar ı , savcının sanığı karakolda sorgu-
ya çekmesi, tevkif edilerek tevkifhaneye konulmu ş sanığın bilaha-

re buradan alınarak zabıtanın emrine verilmesi ve bu suretle sor-
guya çekilmesi, sanığın uzun müddet sorgusu için hakim önüne çı-

karılmaması ve ikrarını müteakip derhal hakimin önüne sevkedil-

mesi gibi tatbikatın yolsuzluğu üzerinde de durulmuştur.

b) Gayrımeşru sorgu:

Kötü muamele, yorucu sorgu, kimyasal maddeler veya mihani-
ki aletler kullanılması, işkence, hileli vas ıtalar (gerçek olmadığı
halde suç ortağının ikrar ettiğini, bir rüyet ş ahidinin bulunduğunu
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söylemek gibi) kanuna aykırı bir tedbirin uygulanacağı tehdidi, bir
fayda sağlanacağı vaadi gibi haller gayri me şru sorgu usullerine
dahildir. Fakat sorguya çekenin, bildi ği baz ı hususları sanığa söy-
lememesi hile sayılmaz. Gizlice dinlemek, zabıta adına çalışan bir
şahsın sanığın hücresine suçlu diye sokularak itirafını sağlamak
hakkında serbstçe karar vermek imkanını kaldıran her tutum hile
sayılmalıdır.

Suçları meydana ç ıkarmak, suçluları ve suç delillerini ve kanu-
nun tatbikini sağlayacak sair hususlar ara ştırmak, suçların başka-
ca neticeler doğurmasım önlemek, kısaca suç i şlenmesinden sonra-
ki bütün safhalarda vazife gören zabıtaya "adli zab ıta" demek la-
zımdır. Bu itibarla adli zabıta umumi (önleyici) zabıtadan tama-
miyle farkh bir i ş görür.

c) Güvence:

Gördükleri işin idari değil, adli bir i ş olması adli zabıtanm da
bir "teminat"a ihtiyac ı olduğunu gösterir. Baz ı memleketler bu hu-
susu Anayasada gösterecek kadar önemli bulmu şlardır. İtalyan
Anayasasımn 109. maddesi adli zab ıtamn doğrudan doğruya adli
makamlara tabi olduğunu bildirmektedir. 1955 yılında İtalyan
Usul Kanununun 220. maddesi de ğiştirilmi ş ve adli zabıtamn baş
savcılara karşı mes'ul olduğu ve adli zab ıta mensuplarımn baş say

-cıların rızası olmadan vazifelerinden alınamayacakları kaide ola-
rak kabul edilmiştir.

Memleketimizde de adli zab ıtanm umumi zab ıtadan vazife ve
memurluk statülerinin hukuki vasfi bakımından, ayrılması lazım-
dır. Böylece yeniden tanzim edilecek bu durumdan sonra adli zab ı-
tanın müstakilen hareket edeceği halleri de geni şletmek uygun
olur. Usul Kanunumuzda adli zabıta suç ihbarlar ını almak
(CMUK 152) gibi vazifeler açıklanmış ve "zabıta makam ve me-
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murları suçluları aramakla ve i şin tenviri için laz ım gelen acele
tedbirleri almakla mükelleftir" (CMUK. 156) kaidesi konulmak su-
retiyle adli zab ıtanın müstakilen yapılabileceği hususlar i şaret

olunmuştur. Buna mukabil "bütün zab ıta makam ve memurlar ı ,

cumhuriyet savc ılığının adliyeye ilişkin işlerde emirlerini yerine
getirmekle yükümlüdürler" CMUK. 154) kaidesiyle adli zab ıtanın
bağımsız olmadığı gösterilmiş bulunmaktadır.

Adli zabıta kavramının Fransız kökenli olduğu söylenebilir.

Fransa'da savcılık kurulunca, bir kısım zabıtayı emrine ver-

mek ihtiyacı duyuldu. Adli zabıta idari zab ıta ayrımına ilk defa
Fransa'da "3 brumaio anno 1V" tarihli Kanunun 19 ve 20. madde-
lerinde rastlandı . Bu Kanun, ayr ımı şöyle tammlıyordu: "Adli zabı-

ta, idari zabıtanın işlenmesini önleymediği suçları araştırır, delil-
lerini toplar, faillerini cezalandıracak mahkemelere tevdi eder".

Adli zabıta müessesei, Napolyon'un etkisi ile İtalya'ya geçti.

İtalya'daki usule kaynak oldu.

d) İdare Hukuku:

İdare hukukunda hakim görüş şudur: "Bu iki zabıta arasında

benzerlik hatta bir kayna şma (fusion) mevcuttur: Bunlardan biri

mani, diğeri zecri ve tenkili maksat takip etmekle beraber organik,
uzvi bakımından bunlar aynıdır. Yani adli zabıta, umumi zabıta
teşkilatının içindedir. Polis ile jandarmadan müte şekkildir. Mahi-

yeti, ifa ettiği vazifeye göre değişir: Mani zab ıta rolünü ifa ederken
idari makamların emri altındadır ve bir idare kuvveti mahiyetin-
dedir. Halbuki suç delillerini ve suçlunun aranmas ı sırasında yanı
zecri ve tenkili fonksiyonuna yard ım ederken adli zab ıta mahiyeti
ve unvanını alır ve aynı kuvvet adli otoritenin emri alt ına girer."
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e) Anayasal ilişki:

İtalyan Anayasanın 109. maddesine göre "Adli zabıta, adli ma-
kamların doğrudan doğruya, emri altındadır". Bu maddeyi İtalyan
kurucu meclisinde önerenler doğrudan doğruya Adalet makamları
emrinde özel bir kurulu ş olarak adli zabıtanın Anayasada öngörül-
mesini istemişlerdi. Mer'i metin bir çe şit uzlaşma sonucudur. Fa-
kat "doğrudan doğruya adli makamların emri altında olmaklık"
formulünün Adliye ile Emniyet makamlar ı arasındaki çeki şmeye
son vermediği bildirilmektedir.

1930 İtalyan Usul Kanununun 220. maddesi yeni İtalyan Ana-
yasasımn 109. maddesi hükmüne uydurulmak için 1955 yılında
değiştirilmiş , fakat yine de tartışmalar sona ermemi ştir. Bu deği-
şikliğe çeşitli dirençler sonucu bir "uzlaşma" gözü ile bakılmakta-
dır. İtalyan yazarlarınca, çe şitli makamlara bağlı Adli Zabıtanın
sakıncalı olduğu bu zabıtanın her açıdan savcılık emrinde toplan-
ması gerektiği, adli zabıtanın ayrı bir organ halinde ve adli zab ıta-
nın "el", savcının "baş" olması lüzumu savunulmaktadır.

Almanya'da genel olarak adli zabıtanın adli makamlara hiye-
rarşik bağlılığı kabul edilmemi ştir. Fakat görevde bağlılık, soruş-
turmaya yön saptayıcı emirler vermek yetkisi kesinlikle tanınma-
mıştır.

Adli zabıtanm görev bakımından savcılık'a, idari hiyerarşi ba-
kımından emniyet makamlarına tabi olmas ı şeklindeki statüler
her memlekette tenkit edilmiştir.

"İyi bir ceza adaleti, mükemmel bir adalet polisinin kurulma-
sına sahip olan devletlere müeyesser olur". "Dünyada en zor olan
adli zabıta görevini yapabilmek için polisin yaln ız tecrübe ile yük-
selmesi kafi değil, teknik ve ilmi bakımdan da yükselmesi ve ona
göre soruşturma yapması gerekir."
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f) Adli zabıtanın savcılığa bağlanması :

Adli zabıta işlemlerinde de vatandaş için teminata ihtiyaç var-

dır. Savcıya bağlılık bir teminat sağlayacaktır. Adli zabıtanın özlük

işleri dahi (tayin, terfi, tecziye vs.) savc ıya tevcli edilmelidir. Savc ı-

lığa organik bağlılık da sağlanmalıdır.

Adli zabıta fikri "savcılık" ile aynı çağa rastlar, diğer bir deyim-

le savcılık diye bir organın kurulmas ı iledir ki adli zabıtaya ihtiyaç

duyuldu. Yine o tarihten beridir ki genel zab ıta makamlarının, ad-

li zabıtanın ayrılmasına dirençleri ba şladı .

Adli zabıtanın idari zab ıta içinde yer almas ı usul hukuku ilke-

leri ile de bağdaşmamaktadır. Adli zabıta savcılığın "yardımcı-

sı"dır, işlemleri haz ırlık soruşturması içinde ve savcı adınadır.

"Savcılığın bölünmezliği" ilkesi ile "karma adli zab ıta"yı bağdaştır-
mak olanağı yoktur. İdari zabıtaya, adalet organlar ı için zaruri ya-
sıflar (Örneğin tarafsızlık, reddedilebilirlik gibi) tamnmadan, sa ğ-
lanmadan "adli zab ıta" adım vermek içtenlik say ılmaz. Kişinin gü-
vencesi ancak mahkemede ba şlarsa çok geç kah ıımış olur".

Eğer bir suçun i şlendiği iddia ediliyorsa, bu iddiada suçun ön-
lenemediği kabul ediliyor demektir. Buna rağmen aynı organın, bu
kerre iddianın doğruluğunu aramaya memur edilmesi düşündürü-
cü değil midir? Önlemekte görevli olamn cezaland ırma görevine
katılması sadece mantıksız degil, sakıncalıdır da. Genel zab ıta
"teknik zabıta" değildir, fakat "adli zabıta" tümden teknik bir zabı -

tadır. Bu zabıtanın yalmz "kriminalistik" (fenni polis) bilgileri ile
değil, aynı zamanda hukuksal bilgilerle de donat ılmış olması ge-
reklidir. 0 halde böylesine nitelikleri olan zab ıta yapısı nedeni ile
diğer zabıtadan ayrıdır. 0 halde neden "tabii amir"ine ba ğlı olma-
sın?
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Fransız Yargıtay içtihadına göre, Anayasadaki kuvvetler ayr ı -
lığı Adalet hizmetine ait bütün konuların, özellikle Adli zab ıta iş-
lemlerinin adalet makamlarının yetkisinde olmasını gerektirir.

"Italyan Ceza Muhakemesi Kanununun 16. maddesinde bulu-
nan ve adli polis amir ve memurlan aleyhine Adalet Bakan ının iz-
ni olmadan kovu şturma yapılmasını engelleyen hüküm, Anayasa-
nın (Adli makamlar suç kolluğundan doğrudan doğruya faydalanır
ve onu vasıtasız olarak kullanır) hükmüne (m. 109) aykırı görüle-
rek iptal edilmiştir". Her bölgenin zab ıta amiri o bölgenin savc ısı-
nın nzası olmadan azledilemez, nakil edilemez, terfi edemez. İtal-
yan Kanunu Adli zabıtaya "teminat" sağlamak ihtiyacı duymuştur.
İtalyan Usul Kanununun 220. maddesini youmlayanlara göre bu
madde hiyerarşik bağlılığın İçişleri Bakanlığında kaldığım, fakat
disiplin mükafat ve terfi gibi konularda İçişleri Bakanlığının Baş-
savcılığın olumlu mütalaas ım almadan i şlem yapamayacağını ile-
ri sürmektedirler. Fakat İtalyan yazarları bunun yeterli olmadığı-
nı , tayin, nakil, tecziye gibi hususlarda savc ılığm karar veya ma-
kama öneri mercii olmasını savunmakta, sadece bir çe şit "veto yet-
kisi"nin etkisiz kaldığını ileri sürmektedirler.

İtalyan Usul Kanununun 220. maddesi hakkında Mer'iyet Ka-
nunu (25 Ekim 1955, n. 932) adli zabıta amirleri hakkında sayılan
işlemleri yapmadan evvel savc ılığın mütalaasının yaz ı ile istenece-
ğini bildirmektedir. Savc ılığın mütalaası olumsuz ise, ilgiliye teb-
liğ olunur.

İtalyan Usul Kanununa göre (m. 229) görevlerine ili şkin ka-
nun hükümlerini ihlal eden, Adli makamlar ın emrini yerine getir-
meyen veya geciktiren adli zabıta amir ve memurları hakkında,
savcılığın doğrudan tecziye hakkı vardır.
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g) Memleketimizde durum:

Memleketimizde zabıtanın soruşturması derece derece geni şle-

miştir. Bu geni şlemenin bazı yönlerinin kanuni dayanağı da yok-

tur. Savcılarm yetkilerinden büyük bir kısmını zabıtaya fiilen terk

etmeleri memleketimizde bir gelenek yaratm ıştır. "Gerçekte haz ır-

lık soruşturmasım zabıta yapar" sözü doğrulanmış gibidir. Zabıta,

bütün adli soruşturmayı yapar sonuna bir de "fezleke" ekler. Bu bir

çeşit "iddianame" gibidir.

Adli zabıtanın yürütmeye hiyerar şik bağlıliğmın devamında

zaruret görülüyorsa, sakıncaları bir dereceye kadar gidermek için

isabetli bir öneri şudur: Adli zab ıtamn yapacağı işlemleri sımrla-

mak, ihbarları , şikayetleri ve diğer "suç haberleri"ni derlemek, i ş-

lemsiz savcılığa göndermek, yalmz meşhut suç halinde yakalama,

hızla kaybolmas ı mümkün suç delillerini tesbit, muhafaza etmek

(fakat "delil telakki ve takdiri" anlam ına gelecek işlemlerden ka-

çmmak), tanıkların ve samkiarın kimliklerini tesbit etmek (fakat

dinlememek ve bu gibi i şlemlerle zab ıtamn yetkilerinin kısılması
halinde "yürütmeye bağlı adli zabıta"mn sakıncaları önlenebilir.

Nitekim İtalya'da 1953 yılında toplanan bir hukuk kongresinde

"adli zabıta her hangi bir halde ve her hangi bir sebeple sorgu, yüz-

leştirme, teşhis işlemi yapamaz" ilkesi benimsenmi ş , bu işlemlerin

yapılması halinde bunların geçersiz (batıl) sayılması şeklinde mü-

eyyide önerilmi ştir.

Diğer bir tedbir daha düşünülmektedir: Zabıta soruşturması
sadece savcılığı aydınlatmaya tahsis edilmelidir. Yargı makamları-

na zabıta evrakım ihtiva etmeyen, savc ılığın kendisince haz ırla-

nan dosya tevdi olunmal ıdır.
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h) Gelişim:

"Hukuk Devleti" kavram ı geliştikçe "zabıta" kavramında bir
gerileme görülmü ştür, neden? Buna karşın irısanhk tarihinde ilk
çağlarda "adli zab ıta" diye bir örgüt yoktur, niçin? Adli zabıta bü-
yük Fransız ihtilalinden sonraya rastlar, bir nedeni yok mudur?

Fransa'da gerçek "adli zab ıta"mn kurucusu olarak Clemenceau
gösterilir. Bu zorunlu iste ği ortaya attığı zaman altmış dört yaşın-
da idi ve insanca çeki şmenin yoğun bir deneme üstünlüğü onu des-
tekliyordu.

Bir anlayışa göre Adli zabıta ne İçişleri ne Adalet Bakanlığına
bağlanamaz. Tamamiyle bağımsız ve tamamiyle teknik bir kurulu ş
haline getirilmelidir. Savc ıya bağlandığı zaman hareket yeteneğini
kaybedecek, emir bekleyen kuruluşlara dönüşecektir. Hangi ba-
kanlığa bağlı olursa olsun, hatta başbakanlığa bağlı olsa bile poli-
tikamn etkisi altına girecektir.

Bu düşüncede gerçek payı yok değildir. Tamamiyle bağımsız ve
teknik, sadece ba ştaki bir şefe bağlı iyi donatılmış , kuvvetli bir ör-
güt halinde adli zab ıta elbette istenen bir şeydir. Fakat adli zabı-
tanın savcılığa bağlanması önerilirken savc ılığın bugünkü hali dü-
şünülmemelidir. "Teminat"ı sağlanmış savcılık esas tutulmaktadır.
Bu nedenle adli zabıtanın yeniden düzenlenmesi konusu savcılığa
teminat tanınması konusu ile beraber ele al ınmalıdır.

2) Yargısal önlem:

Zabıtaca alınan ikrarı geçerli sayan anlayış "hukuk dışı", "hu-
kukun üstünlüğü"ne aykırı bir anlayıştır. CMUK.nun 247/1. mad-
desi şu hükmü koymu ştur: "Sanığın hakim tarafından tanzim kılı-
nan tutanaktaki ifadesi ikrar ına delil olmak üzere okunabilir". Bu
hükmün anlamı zabıtanın tanzim ettiği "ikrar zabtı"nın geçerli ol-
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madığıdır. Eğer bu anlayış genelleşirse işkence sonucu ikrar lü-
zumsuz hale gelir. Halbuki "tutanak mümzilerinin ifadelerinin

aimması" yoluyla bu hükmün yok edilmesi yolundaki uygulama

"Örneğin CGK. 21.3.1977, 110/132) yasalara uygun say ılamaz.

"yan deliller varsa" zabıta ikrarının geçerliliğini kabul dahi çok kez

bir bahanedir. "Yan delil" değil, "delil"in bulunması gereklidir.

"Oluşa ve savunmaya göre, zora dayanan, sanığın kolluktaki ikra-

rının dışında ve bunu doğrulayacak bir delil elde edilmedi ği halde

hükümlülük kararı verilmesi"ni yolsuz bulan İçtihat (Örneğin 6.

CD. 17.1.1984, 1471/2480) bir dereceye kadar isabetli sayılabilir.

Fakat zabıtadaki ikrarın bir "usul konusu" sayılması , bunu doğru-

layıcı delil aranması yanlıştır. Çünkü duruşmada okunamayan tu-

tanağın hiç bir değeri yoktur. "Sanıkların isnat edilen suçu i şledik-

lerine dair haz ırlık tahkikatında zorla alındığmı beyan ettikleri ik-

rarlarından başka hiç bir delilin bulunmadığı gözetilmeden hü-

kümlülüğe karar verilmesi"ni geçersiz sayan anlayış (CGK.

1.4.1985, 511/182) gerçeğe daha yakındır. 0 halde usul kanununun
247. maddesine gerçek anlam verilecek ve uygulanacak olursa, za-
bıtamn dayak zoru ile sözde ikrarı sağlaması önlenmiş olacaktır.
Tutanak mümzilerinin dinlenmesi uygulaman ın bulduğu gereksiz

ve yanlış bir tutumdur, kaldı ki zor kullanmak, işkencede bulun-

mak kişiyi suçlu hale sokacağma göre (TCK. 243, 245) bu ki şilerin

dinlenmesi dahi usulsüzdür. "İşkence suçunun tekevvünü için ba-
sit bir dövmenin kafi olmayıp, en azından 10-15 günü geçecek de-

recede rapor alınması gereğinin" Yargıtay içtihadına uygun düşe-

ceği yolundaki karar "Yenimahalle 1. Asliye Ceza Mahkemesi
10.2.1987, 177/47) "dövme"nin belli bir süreye varmaz ise suç te ş-

kil etmeyeceği anlamına gelmesi doğru sayılamaz.
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TCK.NUN 10, MADDESI

Kanunun 10. maddesine "a" bencil olarak (14.6.1991, R.G.
3756) şu hüküm eklenmiştir "Bir Türk Vatandaşı veya yabancı , Ya-
bancı Ülkede bir suç işleyip de bu bab hükümlerine göre
Türkiye'de yargılandığı takdirde, Türkiye zarar ına işlenmiş suçlar
dışında, suçun işlendiği ülke kanunu ile Türk Kanunundan
hangisi uygulamada samğın lehine sonuç verecek ise, o kanun
gözönünde bulundurulmak ve yabancı kanunda tanımlanan suça
Türk Kanunlarına göre verilmesi gereken en yakın olan ceza tes-
bit edilerek uygulama yap ılır. Ancak, suçun işlendiği ülke kanunu,
Türkiye'nin kamu düzenine veya Milletleraras ı yükümlerine
aykırı ise bu ülke kanununa itibar edilmez".

1) Yabancı Ülke:

İlave edilen bu hüküm bir Türk'ün veya yabancımn "yabancı
ülkede" işledikleri suçlar hakkında uygulanacakt ır. Türkiye ve
Türkiye sayılan yerler (kara sular ı, harp gemileri, hava ülkesi gibi)
dışmda kalan her yer yabanc ı ülkedir. Türk, Türk Vatanda şı olan
kişidir; başkaca özellik aranmaz. "Suç am"ndaki "tabiyet" esast ır.
Suçtan sonra Türk tabiyetinin kaybedilmesi önemli de ğildir. Türk
sayılmayan herkes yabanc ıdır. Bu nedenle tabiyetsiz ki şiler de
(haymatlozlar) yabanc ıdır.

2) Yabancı Kanun:

Suçun işlendiği yer yabanc ı kanunun cezas ı, Türk Kanununda
gösterilen cezadan daha hafif ise o cezanın verilmesi esas tutula-
caktır.
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Bu hükmün maksadı yabancı ülkede işlenen suça, o mem-

leketin verebileceği cezadan fazla bir cezanın verilmesini önlemek-

tir. Bu nedenle eklenen hükümün amac ı budur.

Yalmz uygulamanın kolay olmadığı açıktır. Zira Türk ve Ya-

bancı kanunlarının karşılaştırılması kolay değildir. Bizce bahis

konusu yabanc ı ülkenin dilini en az çok hukukunu bilen

bilirkişilere başvurulmas ı doğru olacaktır. Bu güçlük özellikle arap

ülkeleri, şeriat hukuku açısından daha önem kazanacaktır.

Kural, Türk Ceza Kanununun uygulanmas ıdır; yabancı kanun

cezası bakımından nazara alınmıştır. "14.6.1991 gün ve 3756 sayılı
Kanunla, Türk Ceza Kanununa eklenen 1 Ola maddesi, Türkiye'de

yapılacak yargılamalarda münhasıran Türk Ceza Kanunlarının
uygulanacağına ilişkin genel kuralı değiştirmediği, fakat suçun
işlendiği yer kanununda öngörülen cezadan fazla ceza ile sanığın
tecziye edilemiyeceğini hükme bağlamış bulunduğundan, samk
hakkında Türk Ceza mevzuatı uyarınca ceza tayini gerekirken
doğrudan doğruya Alman Ceza Kanunu tatbik edilmek suretiyle
hükümlülüğüne karar verilmesi yasaya aykırıdır" (765 s. TCK. m.
10/a, -3756 s. K.la ek-); (1. CD, 14.4.1992, 537/798, YKD/5, s. 786).
Bu kararda Almanya'da bir yabancıya karşı bir Türk'ün i şlediği

suç bahis konusudur.

3) Suç:

Maddede "Türkiye zarar ına işlenmi ş suçlar dışında" olanlar
hakkında" bu hükmün uygulanaca ğına işaret olunmuş ise de bu
bir "teknik" tabir sayılamaz. Bu kayıt TCK.nun 4. maddesine veya
6. maddesine işaret etmek istediği düşünülebilir.

"Türk kanununda bulunup yabancı ülke kanundaki cezaya en
yakın ceza" deyimi dü şündurucüdür. "Kanunsuz ceza olmaz" kur-
alına (TCK. m. 1) aykırılık bahis konusu olabilir.
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Türk ve yabanc ı kanunun kar şılaştırılmasında "uygulamada
sanık lehine sonuç verecek kanun" nazara alınacaktır. Bu nedenle
cezayı bulabilmek için kanunlarm kül halinde ele al ınması (tahfif
ve teşdit sebepleri ve diğer haller) gereklidir.

Madde hükmü "Türkiye'de yargılanma" haline indirgelidir.
Eğer yargılanan kişi hüküm giydikten sonra durum anlaşıhrsa
TCK.nun 2. maddesi uygulanmalı ve "infaz olunur" kaydına
dayanılmalıdır.

Şu husus üzerinde durulmak gerekir: Kanunun 5. maddesinde
yabancı ülkede bir Türk taraflndan işlenen suç öngörülmüş , bu
suçun maktül veya mağdurunun Türk veya yabanc ı olması
arasında fark görülmemi ştir. Böyle bir halde yabanc ı ülkenin ka-
nununun daha hafif olan cezas ımn (hele maktul veya mağdur Türk
ise) uygulanmas ı nasıl kabul edilebilir? Eğer Türk tarafından
işlenen suç bir Türk zarar ına işlenmiş ise bu halin kabulü haklı
gözükemiyecektir. Yalnız ek maddede yer alan "Türkiye zarar ına
işlenmiş suçlar" ibaresinin anlam ı Türkiye veya Türk aleyhine
işlenen suçların hariç olduğu anlamı verilecek olursa hatanın
düzeltilmesi mümkün olabilir; fakat "Türkiye zararına" deyimine
"Türk zararı"mn dahil olduğunu kabul pek güçtür. Bu durumda
örneğin bir Türk'ün yabanc ı ülkede Bir Türk'ü öldürmesi halinde
yabancı ülkedeki cezamn esas tutulmas ı nas ıl izah edilecektir?

Bir başka olayda şu husus düşündürücüdür: TCK.nunda
değişiklik yapan 3756 sayılı Kanunun 6. maddesi ile TCK.nun 403.
maddesini değiştiren hükümlerden 4. bendine göre: "Böylece ihraç
edilmiş maddeler dolayısıyle yabancı memlekette hükmedilmi ş ve
çekilmiş veya yabancı ülkede çekilmemi ş olmakla beraber
Türkiye'de infaz ı kabil cezalar çekildikleri takdirde, ihraç sebe-
biyle hüknıedilecek cezadan indirilir". Bu hükme ra ğmen 10.
maddeye eklenen (a) bendi dahi uygulanacak m ıdır?
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KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAME YETK İ S İ N İ N
KÖTÜYE KULLANILMASI

Anayasa Hukukunda oldukça tart ışmalı bir konu olan "Kanun
Hükmünde Kararname" usulüntin ilk önerildi ği günlerde Türkiye
Barolar Birliği öneriye karşı çıkmış , bu usulün kötüye kullan ılaca-
ğım, her değişikliğe "yasamanın devredilemezliği" kuralının zede-
leneceğini Türkiye Büyük Millet Meciisinin, yürütmenin emrinde
güçsüz bir kuruluş haline geleceğini ileri sürmü ştü (1). Birliğin gö-
rüşü haklı çıktı . Bugün Meclisin güçsüz hale gelmesinden -genel-
likle- yakınılmaktadır. Esasında Meclisin yetkilerini daraltmakla
"güçlü yürütme" sağlamak tüm Anayasal ilkelere aykırı bir görüş-
tür. Kanun Hüknıünde Kararname (=1(11K) müessesesinin dayan-
dığı neden hükümeti güçlendirmek değildir. Asıl amacından saptı-
rılmak yoluyla sağlanmak istenen diktatörlü ğe yaklaşmak, de-
mokrasiden uzakla şmaktır (2).

KHK usulünün kabulünde gösterilen "resmi neden" kanun
yapmaktaki formalitelerin zaman kaybına sebep olmasıdır. Halbu-

(1) Türkiye Barolar Birliği (=TBB), Anayasa değişikliği öntasarısı hakkında gö-
rüşler (Ankara, 1971) s. 88.

(2) KEK ve Yürütmeyi güçlendirme konusu için bk. Soysal (M.), Temel Nitelik-
leri ile 1961 ve 1982 Anayasaları, Anayasa Yargısı (Ankara, 1984), s. 16,
Tan (T.), Güçlü Devlet ya da Güçlü Yürütme (Anayasa Yargısı) (Ankara,
1984), s.32.
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ki asıl neden yürütmeye yasa yetkisi vermek, yani yasamaya mü-
dahale edebilmektir. Olağanüstü hallerde KHK yap ılabilmesi

(Anayasa 121) olabilir. Fakat bunu geni şletmek (Anayasa 91) yasa-

manın zararına olmuş , TBMM Yasamamn adeta d ışına itilmiştir.

Anayasam ızda öngörülen KHK sistemine Bon Anayasas ı kay-

nak gösterilmi ş ise de bu anayasan ın 80. maddesinin bizim siste-

mimizle ilgisi yoktur (3). Fransız kaynaklı KHK sistemimiz esasın-

da İtalyan Anayasasından alınmış , fakat alınırken niteliği bozul-

muş garip bir sistem meydana gelmiştir.

KEK usulü 1961 Anayasam ızda (m. 64) yapılan değişiklikle

(1971) Anayasa hukukumuza girmi ştir. 1982 Anayasas ı ile sistem

tümden değiştirilmiş , yürütmeye yasamaya ilişkin yetkiler tamn-

mıştır. Yürütme -yetki kanununa dayansa bile- dilediği kanun

hükmünü kaldırabilecek, bir kanun hüknı.ünün bulunmadığı hal-

lerde de bo şluğu kendi taktirine göre doldurabilecektir. Artık sade-

ce bir idari "düzenleme" değil, yasama tasarrufu bahis konusu ola-
bilecektir (4). Böylece "TBMM.nin yetkisinin devredilemeyece ği"

hükmü (Anayasa 7) esasl ı şekilde ihlal edilmiştir.

Bir Kanun hükmünü kaldırabilen, değiştirebilen bir tasarruf

sadece düzenleyici sayılamaz. 0 halde -bugünkü hali ile- bir yetki
devri bahis konusudur (5).

(3) bk. Sağlam (F.), Anayasa Yargısı , Kanun Hükmunde Kararname. (1984) s.
261.

(4) Teziç (E.) Anayasa Hukuku ( İ stanbul, 1986), s. 77.
(5) Bu konu için bk. Duran (L.), Kanun Hükmunde Kararname, Amme idaresi

Dergisi, C. 8, n. 2; Özbudun (E.), 1961 ve 1982 Anayasalarında Kanun Hük-
munde Kararnameler, Anayasa Yarg ısı (Ankara, 1986), s. 228.
- Duran (L.), Türk Anayasa Yargısımn İşlevi ve Yetki Kanunu Anayasa
Yargısı (Ankara, 1984), s. 61.
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TBMM.nin yetkilerinin devredilemeyeceği kuralına aykırı dü-
şünülmediğini gösterebilmek için yetki ve onay kanununa ba ğlı
kalınacağı ileri sürülmekte ise de yetki kanununun içeri ğinin ek-
sik gösterilmesi, tam bir s ınırlamanın getirilmemi ş olması ve onay
kanunu çıkıncaya kadar bir s ınırlamanın getirilmemi ş olması ve
onay kanunu ç ıkıncaya kadar kararnamenin kanun hukmünde ka-
bulü gereği, onay kanunu ile "de ğişiklik yapılmış ise- bu ana kadar
yürürlükte kalacağı düşünülecek olursa -geçici de olsa- kural ihlal
edilmi ş olacaktır. "Son dönemlerde Bakanlar Kuruluna hemen her
konuda ve sık sık KEK ile düzenleme yetkisi verildiği gözönüne
alınırsa, bu alandaki Anayasal denetim yokluğu veya eksikliği in-
san hakları ve temel özgürlükler için ne denli sakincalı ve zararlı
olabileceği sorulmak gerekir" (5). Çünkü Anayasa mahkemesine
başvurma yolları sınırlıdır. Bu yoldan geçmeyen bir KHK.n ın ipta-
li bahis konusu değildir (6).

Bu durumdan istifade edilerek 1983 tarihinde 89 adeti, 1984
tarihinde 46 ve 1987 tarihinde 23 adet KEK ç ıkarılmış , 1978'den
1982'ye kadar kararname ç ıkmamış bu yaz ının kaleme alındığı ta-
rihte ise 335 adedine ulaşılmıştır.

I. GENEL DEĞERLENDIRME

1) Zaruret: Anayasamızda KEK çıkarmanın ne zaman müm-
kün ve meşru olabileceği açıklanmamıştır. KEK usulünü kabul
eden Anayasalann hemen hepsinde (Örneğin İtalyan Anayasası ,
m. 77) ancak kesin "zaruret ve acele haller" de bunun mümkün ola-
bileceği açıklanmıştır. Çünkü KEK, her açdan olağanüstü bir yol-
dur.

(6) Daha çok evvel (1876) Kanun-u Esaside (m. 36) farklı biçimde KEK vardır.
Fakat Devleti tehlikeden veya genel güvenlik bozulmadan korumak için bu
yola gidiliyordu, KHK.yi padi şalıın tasdiki şarttı. bk. Özbudun (E.), 1961 ve
1982 Anayasalar ında KEK. Anayasa Yargısı , (Ankara, 1986), s. 227.
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Ancak kesin zaruret veya çok acele hallerde bu yola gidilmesi
doğru olabilir. Aksinin kabulü halinde KHK.lerle, Meclisin yetkisi
kaldırılmış olurdu.

Kesin zaruret ile göreli (izafi) zaruret aç ısından bir tartışma
mümkündür. Fakat her halde zaruret yoksa bu yola gidilmemeli-
dir. Kanunun gecikmesinin do ğuracağı zararın açıkca belli olduğu

hallerde zaruret düşünülebilir.

Her ne kadar zaruret unsuruna Anayasam ızda yer verilmemi ş
ise de TBMM yetkisinin devredilmezli ği kural, K}IK ise istisna
teşkil etmesine nazaran her halde zaruret şarttır.

Anayasamn 91/6. maddesine göre "KHK.ler, resmi gazetede ya-
yınlandıkları gün yürürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürür-
lük tarihi olarak daha sonraki bir tarih gösterilebilir".

Acele ve zaruret halinde ç ıkarılması gereken KHK.de yayımm-
dan daha sonraki bir tarihin gösterilmesi, her olayda, hakl ı gözü-
kemez. Böyle bir hüküme Anayasada yer verilmemeliydi. "Yasama
yetkisinin devredilemezliği" kuralı'nm KHK.lerle ihlal edilip edil-
mediğinde tereddüt edilebilir. E ğer yetki Kanununda KHK. yap-
mamn ko şulları eksiksiz mevcut ise belki kesin bir devir bahis ko-
nusu olmaz. Fakat bu hususa dikkat ediimemektedir. Kaldıki bu
dikkat dahi yeterli de ğildir. KHK.nin ancak zaruret, gecikmede sa-
kınca bulunma halinde çıkarılacağına ilişkin kaydın Anayasam ız-
da yer almaması, İtalyan sisteminde olduğu gibi Meclisin hemen
toplanacağı , belli bir sürede Hükümetin sunduğu metni karara
bağlamasına ilişkin kaydında bulunmaması yüzünden yetkinin kö-
tüye kullanılması önlenemez (7).

(7) Bu konuda k şz. Duran (L.), Kanun Hkmunde Kararname, A İD, c. 8, no. 2
s. 3; Teziç (E.), Yasama Yetkisi ve Kanun Hiikmtnde Kararname, A İD, e. 5,
nt. 1, s. 12.
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2) Sorumluluk: KHK. sistemimizin kökeni (me'haz ı) İtalyan
Anayasas ı olduğuna göre bu köken hakkındaki açıklamalardan
faydalanmak mümkündür (8). İtalyan Anayasas ında açık bir hü-
kümle KHK.lerin "hükümetin sorumluluğu altında" çıkarılabilece-
ği açıklanmıştır. Böyle bir kayıt Anayasam ıza alınmamış ise de ge-
nel ilkeler aç ı sından ba şka türlü düşünülemez. Sorumluluk KHK.
çıkarmak yetkisinin "kötüye kullan ılması" halinde bahis konusu-
dur (9). KHK.ye yasaklanmış olanlarda, yani Anayasanın ikinci
kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, ki şi
haklan ve ödevleri ile dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve
ödevlere ilişkin KHK ç ıkarmak, yetkinin kötüye kullanılmasına
örnektir.

"Kuramsal açıdan her ne kadar temel hak ve özgürlükler ala-
nınaa kanun gücünde kararname ç ıkarılamaz denilirse de, özellik-
le kötüniyetle uygulamalarda temelde hak ve özgürlük alanına do-
kunulmamas ı düşünülemez. Çünkü hemen her sahada kökene ini-
lirse karşımıza temel hak ve özgürlükler ç ıkar" (10).

KFIK.leri Cumhurbaşkanı da imzalamaktadır. Bu hal sorumlu-
luk açısmdan Anayasan ın 105. maddesi ile karşılanmıştır. Sorum-
luluk Bakanlar Kurulunundur. Sorumluluk yalnız "şekil kusu-
ru"na ait değildir. Kararnamenin konusuna da ili şkin olabilir. So-
rumluluğun cezai de olabileceği ileri sürülmektedir (11).

Yalnız Anayasanın açıkça gösterdiği alanlarda (Anayasa 91/1)
değil, Anayasada ancak kanunla düzenleneceği açıklanmış konu-
larda da KHK çıkanlamaz. Bu itibarla hükümete bu konularda

(8) bk. Espozito (C.), deerento-legge, Enciclopedia dei diritto, XI, s. 832.
(9) Esposito, IX, s. 833 nt. 8.
(10) Yılmaz, s. 527.
(11) Esposito, s. 833.
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yetki verilemez. Üçüncü bölümde "öyle haklar vard ır ki, bunların
bizzat kanunla düzenleneceği madde metinlerinde açıklanmıştır"
(12). Hiç olmazsa üçüncü bölümdeki haklardan kanunla düzenle-
neceği açıklananlar hakkında KHK çıkarı lamayacağını kabul et-

mek gerekir.

Anayasamn ikinci kısmının üçüncü bölümünde yer almalar ına
rağmen 42-44, 46-47, 50, 54, 63, 82, 117, 123, 126, 127, 128, 130,
131. maddelerin konuları hakkında yetki verilemez (13). Sorumlu-
luk bunlar hakkında da geçerlidir. Bu itibarla yetki kanununa da-
yanılarak çıkarılan hükümetin kurulu şuna ilişkin ve 2680 sayılı
Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan 12, 165, 178-181, 187, 189-
190, 198, 206 sayılı kanun hükmünde kararnameler -bizce" tartış-
malıdır.

II. YASAL KOŞULLAR

1) Kanunlar arası ilişki:

Yetki Kanunu, KHK ve onay kanunu arasmdaki ili şki üzerin-
de durmak gerekir. Anayasamn 9 1/2. maddesine göre "yetki kanu-
nu çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin amac ını , kapsamı-
nı , ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla karar-
name çıkarılıp çıkarılamayacağım gösterir".

1961 Anayasasında (m. 64) ayr ıca "yurürlükten kaldırılacak
kanun hükümlerinin aç ıkça gösterilmesi" lüzumuna i şaret olun-
muştur.

(12) Yılmaz (M.), Türk Hukukunda Kanun Hükmunde Kararname (Arma ğan,
Ankara 1977), s. 557.

(13) Bu konu için bk. Özbudun (E.), s. 232, bk. Yılmaz (M.), Türk Hukukunda
Kanun Hükmünde Kararname (Armağan, Ankara 1977), s. 557.
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Bu hükümler aş ağıda incelenmiştir:

a) TBMM. yetkisinin devri "Bu e ğilimin birçok sakmcayı bir-
likte getirmesi kaçınılmazdır. Herşeyden önce bunun bir al ışkanlık
haline gelmesinden korkulur. Kendi işlerini başkasına yaptırma
alışkanlığı, yasama orgamnın tembelle şmesine, siyasal tartışmala-
rın odak merkezi olmaktan uzakla şmasma, sorumluluk duygusu-
nun zayıflamasına ve bir onay mekanizması haline dönüşmesine
yol açar. Tüm Anayasal ve yasal koşullar mevcut olduğu alde, işle-
vini başkasına gördüren bir parlamento, zaten yara almış olan say-
gınlığını yeniden kaz anamaz ve bundan da yeniden kurulmakta
olan demokrasimiz zarar görür" (14).

"Yetki Kanununun sımrian belli olmayan bir alanda Bakanlar
Kuruluna KHK çıkarmak yetkisi verebileceği sonucu çıkarılamaz"
(15). Konu açıkça belirtilmelidir. Aksi taktirde KHK.nin yetki Ka-
nununa dayandığı ileri sunilemez, denetlenemez.

KHK yetki kanunu d ışına çıkmamalıdır. Yetki Kanununun ta-
yin ettiği amaca sırf benzerlik (kıyaslama) nedeniyle ba şkaca hü-
küm getirilmesi "yetki tecavüzü"dür. KHK.lerde yer alan "... say ılı
Kanunun verdiği yetkiye dayamlarak" kararnamenin çıkarılchğına
işaret olunmasında maksaz budur. Belirsiz deyimlerle yetki veril-
memelidir. "Anayasal çerçeve a şılip yetki devrine varacak boyutla-
ra" ulaşılmamalıdır (16).

b) Yürürlükten kaldırılacak kanun hükümlerinin aç ıkça göste-
rilmesine ilişkin hüküm 1961 Anayasas ında vardı, hüküm yeni
Anayasaya alinmadı . Böylece "belirsizlik" yarat ılmış , "yasa hük-

(14) Sağlam, s. 27L
(15) Özbudun, s. 231.
(16) Sağlam, s. 266.
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münün değiştirilmesi imkanı açılmıştır", "1961 Anayasas ına göre

kararnamelerle her hangi bir yasa hükmünde de ğişiklik yapma

olanağı bulunmayıp ancak yetki yasas ında değiştirileceği açıkça

belirtilmiş olan yasa hükümlerinin de ğiştirilmesidir. Oysa 1982
Anayasasında böyle bir zorunluk kaldırılmış , yetki kapsamına gi-
ren herhangi bir yasa hükmünün KEK ile de ğiştirilmesi olanağı
doğmuştur" (17).

c) Süre içinde "birden fazla kararname" ç ıkarılıp çıkarılamaya-

cağı" yetki kanununda gösterilmesi gereklidir. E ğer bu gösterilme-
miş ise birden fazla kararname ç ıkarılamaz. Evvelce ç ıkarılmış bir
KEK hükmünün değiştirilmesi veya kaldırılması dahi (Örneğin
KEK no. 333) yeni bir kararname yapmak say ılmalıdır.

2) Yayınlama zorunluğu ve yürürlük:

Anayasamn 91/7. maddesine göre "kararnameler, resmi gaze-
tede yaymiandıklan gün TBMM.ne" sunulur.

O halde yayınlanmak yürürlük ko şuludur. Halbuki 267 ve 268.
numaralı Kararnameler yayınlanmamıştır. Anayasamn 91/9. mad-
desine göre "yayınlandıkları gün TBMM.ne sunulmayan kararna-
meler bu tarihte, TBMM.nce reddedilen kararnameler bu karar ın
Resmi Gazete'de yayınlandığı gün yürürlüğe girer".

Hiç yayınlanmamış kararname bu hükmün dışında kalmakta-
dır.

Eğer bir kararname, mevcut bir kanun hükmünü kald ırmış ise
Meclis onaylanmak için kendisine gönderilen kararnamenin bu
hükmünü kabul etmez ise kararname ile kald ırılan hükmün avdet

(17) Sağlam, s. 264, 266; kşz. Yayla (Y.), Anayasa Yargısı (Ankara, 1984), s. 50,
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edeceğini ileri sürmek gerekecektir. Çünki KHK esasında şarta
bağlı bir tasarruftur.

a) Meclise sunulan kararnamenin ne zaman görü şüleceği, han-
gi süre içinde kanun haline dönüşeceği, değiştirilebileceği veya
reddedileceği Anayasada gösterilmemi ştir. Her ne kadar KHK.le-
rin öncelik ve ivedilikle görü şüleceği (Anayasa 91) bildirilerek ge-
cikme önlenmek istenmiş ise de "Anayasa KHK.lerin TBMM'inde
görüşülüp karara bağlanması için belli bir süre tayin etmiş değil-
dir (18). Baz ı Anayasalarda (Örneğin me'haz İtalyan Anayasas ı , m.
77, kşz. Anayasa m. 121) kararname yay ınlandığı aynı gün Mecli-
se sunulacak, eğer Meclis toplantı halinde değil ise beş gün içinde
toplantıya çağnlacak, kararname yayımı tarihinden altm ış gün
içinde kanunla şmamış ise kendiliğinden yürürlükten kalkacakt ır.
Kararname, Resmi Gazete'de yayınlandığı gün parlamentoya su-
nulmaz ise (veya geciktirilirse) hükümet sorumludur.

Bu hükümler Anayasam ıza alınmamıştır. Her ne kadar (m.
9 1/8) "yetki kanunları ve bunlara dayananKHK.ler TBMM ve Ge-
nel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görü şülür" kaydı varsa da bu
hüküm yeterli değildir.

b) Anayasanm 9 1/1. maddesine göre "TBMM tarafindan Ba-
kanlar Kuruluna KHK. ç ıkarma yetkisi verebilir". 1961 Anayasa-
sında ise (m. 64) yetkinin "belli konular" için verilece ği açıklanmış -
tı . Yeni metinden "KHK, ç ıkarma yetkisinin belli konularda verile-
bileceği ibaresinin çıkarılmış olması , verilecek yetkiyi geni ş tutma
egiuiminin ilk belirtisidir" (19).

(18) Özbudun, s. 234.

(19) Sağlam, s. 264.
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c) Yetki ancak "süreli" olarak verilebilir süresiz yetki verile-
mez. Anayasanm 91/3. maddesine göre (Bakanlar Kurulunun isti-

fası , düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli süre için

verilmiş yetkinin sona ermesine sebep olamaz.

Yetki Kanunu ile KHK.nin yayınlandığı tarih arasmda çok bü-

yük zaman geçmesi (4 numaral ı kararnamede Başbakanlık Yük-

sek Denetleme Kurulu hakkındaki 72 sayılı kararname tarihinin
26.6.1983, yetki kanunu tarihi ise 17.6.1982 olmas ı, 77 sayılı Ka-

rarname tarihinin 16.8.1983,Yetki Kanununun ise 17.6.1982 ta-
rihli olması gibi) düşündürücüdür ve zaruret fikri ile bağdaşamaz.

Halbuki çok kısa zamanda KHK. ç ıkanlabilir, ödeme güçlüğü için-

de olan Bankerler hakk ındaki kararname tarihi 14.1.1982, Yetki

Yasası ise 13.1.1982'dir.

SONUÇ:

Türkiye Barolar Birliğinin KHK. fikrine karşı çıkmasının, yet-

kinin kötüye kullanılacağından kuşkuya düşmesinin ne kadar

haklı olduğu meydana çıkmıştır. Mevzuatımızı kapsayan KH}Çle-

rin çokluğu, kusurluluğu, TBMM'ni yüruimenin etkisi alt ına sok-

ması demokratik esaslara ve "hukukun üstünlüğü" ilkesine aykırı
düşmektedir.
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SAVUNMA VE CEZA YARGILAMASININ
TEMELDEKİ KUSURLARI

I. KUSURLARIN KÖKENI

Ceza Yargılama Hukukumuzdan her birimiz şikayetçiyiz. Bu
şikayette hakim, savcı, avukat birleşmektedir. 0 halde bu şikayet-
lerimizde haklı mıyız? Bu konuda, bizim dışımızda, başvuracağı-
mız bir ölçü bulunamaz mı? 0 ölçüye göre yargılama sistemimizi
değerlendirmek olanağı yok mudur?

Böyle bir ölçüyü bulabilmek için yarg ılama hukukunun geçir-
diği değişikliğe kısaca tarihi seyri içinde değinmek, bundan sonra
yargılama hukukunun esasda neye dayandığını araştırmak istiyo-
rum.

Böylece yakınlarımızın haklı olduğu anlaşılacak, bunları gider-
menin tek çıkar yolunun "Ceza Usulü Kanunumuz"un tümden de-
ğiştirilmesi gereği ortaya çıkacaktır. Yeni bir Yargılama Yasas ının
hangi temellere dayanmas ı gerektiği de açıklanacaktır.

1) itham usulü:

Tarihte rastlanan ilk usuldür. İki hasım arasında bir çeki şme-
ye dayanan itham usulünde hakim dava dışında kalırdı. Ve sonuç-
ta hangi tarafin hakl ı olduğuna karar verirdi. Hukuk ve ceza da-
vaları arasında başlangıçta fark görülemezdi. Her iki dava türü ay-
nı usule tabi idi. Ceza, tazminat üzerinde, tazminat ceza üzerinde
etkili idi.

L-Tj	
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itham usuhınde daima bir itham eden bulunurdu. Toplum adı-

na her vatanda şın itham yetkisi vardı .

itham usulünde hakim her hangi bir giri şimde bulunamazdı .

Davaya kendiliğinden el koyamazdı . Lüzıun görse bile soruşturma

işlemlerine başvuramazdı . Çekişmenin dışında kalırdı .

itham usulüne ilk kez Doğa Ülkelerinde rastlanmıştır. Oradan

Yunan ve Roma uygarlıklarına geçti. Bu, en eski usuldür. Şu kural-

lara dayanırdı :

a) itham olmadan dava ba şlamaz. itham edenle kendisini sa-

vunan kişi arasında tam bir eşitlik vardır. Duruşma sözlü ve aleni-

dir.

b) Kesin hükme kadar sanık, hürriyetinden mahrum edilemez-

di, "tutuklama" yoktu.

2) Tahkik Usulü:

Bu usul ortaçağa rastlar. Bu usulde suçun ve suçlunun ara ştı-

rılması , soruşturulması suçdan zarar görene bırakılmış değildir.

Hakim hem savc ıdır, hem de hakim. Her türlü soru şturmayı ken-

disi yapar. Soru şturma yazıh ve gizlidir, tek tarafl ıdır. Avukata lü-

zum yoktur. Usul vicahi (y(ıze karşı) değildir. En mükemmel delil

olarak "itiraf' aramr. Bunu elde etmek için "i şkence" soruşturma

aracı sayılmıştır. Hakimin kanaatına yer verilmemi ştir. "Kanuni

delil" yani her suça özgü evvelden belli edilmi ş delil aranırdı . Ha-

kimin mahkumiyet kararı verebilmesi için her dava çe şidi için ev-

velden belirtilen delilin elde edilmi ş olması zorunlu idi.

Bu sistem Kilise hukukunca benimsenmi ştir veya Kilise huku-

ku bu sistemi yarattı. İşkence genelle şti. Böylece Ortaçağ ve engi-

sizyon dönemi ba şladı. Bu sistem şu esaslara dayanır:
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a) İthamcıya (hatta savcıya) lüzum yoktur. itham edenle mah-
kum eden aynı kişi, yani hakimdir. Avukata da lüzum yoktur. Her
şeyi hakim çözer.

b) Davalar gizlidir. Bu gizlilik bütün dava sürecince devam
eder. Böylece Orta Çağ Avrupa'da sürüp gitti.

3) Karma sistem:

Nihayet "Rönesans" (Yeniden doğuş) geldi. Engizisyon sistemi
sarsıldı, fakat yok edilemedi, kilise hukuka direniyordu. Ara bulu-
cu anlayışlar, karma usuller ortaya ç ıktı . Soruşturmanın ilk bölü-
mü gizli, duruşma bölümü aleni idi. Kilise hukukunun direnişi çe-
şitli karma sisteme sebeb oldu. Engizisyon sisteminin kalın izleri
varlığım koruyordu. Alman Usul Yasas ı da bu tür izler ta şır. Al-
man Usulü dahi tam bir rönesans ürünü sayılamaz. Fakat Anglo-
Saksonların tepkisi tamdı . Türkiye Usul Kanunu Alman Kanu-
nundan aldı . Alman Kanunu en az karma olan bir sistem yans ıtır.
Esasında karma değildir. Belki şiddeti azalmış bir engizisyon dö-
nemini yansıtır.

O halde bugün ceza yargılamasındaki yakınmaların hepsinin
kökeni böylece açıklanabilir.

Usul Kanunumuzun genel görünümünü çizdikten sonra niçin
hazırlık bölümünün gizli olduğunu, tutuk sanıklarla avukatın gö-
rüşmesinin neden gözetim altında tutulduğunu ve diğer sakincala-
rı böylece açıklamak mümkündür. Bunlara alışıldı . Bu alışkanlık
sakıncaların devamını sağladı .

Yepyeni bir usul kanunu yapmak zorundayız. Bazı hükümleri-
ni değiştirmekle Usul Kanunumuz islah edilmi ş olamaz. Çünkü
esasını teşkil eden anlayış tutarsızdır. Halen engizisyon sistemini
Türkiye'de ya şatamayız. Anglo-Sakson sistemine yönelmek zorun-
dayız. 0 halde nas ıl bir "usul yasası" yapılmalıdır:
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Il. DİYALEKTİK YARGILAMA

1) Açıklama:

Tarihi gelişimi özetledik. 0 halde itham sistemi diye isimlen-
dirdiğimiz sistemin en iyi sistem oldu ğunu söyleyebiliriz. Bu sis-

temin esası diyalektiktir. 0 halde yürürlükteki Usul Kanununun
ve yapılan ilavelerin, eklerin, değişikliklerin ve uygulamamn de-
ğerlendirilmesi için aradığımız ölçüye yaklaşıyoruz demektir. Bu
ölçü diyalektik kurallarıdır. Pek çok değişiklik -sonuçta- diyalektik
kurallarını bozmuştur, diyalektiğin normal seyrinde yürümesini
engellemiştir, yanlış sonuçlar vermesine sebeb olmu ştur. Bu gözle-
mimizi açıklamak için evvela diyalektiğin izahını yapmamız, son-
ra bundan doğru olan sonuçları çıkarmarnız lazımdır.

Diyalektiğin şöylece tanımlandığına rastlanır: "Her şeyin usta-
lıkla ve incelikle tartışılması sanatı ." Bu tanım doğru sayılmaz. Di-
yalektik sadece sözlü tartışma sanatı değildir. "En yüksek diyalek-
tik, insan akl ımn gerçeği tümden anlayabilmesidir."

İnsanlık tarihinde en eski diyalektik uygulamas ı itham -sa-
vunma- hüküm üçlüsüdür. itham bir "tez"dir, savunma "antitez",
hüküm ise tam bir "sentez"dir.

O halde bu usulü do ğruyu bulmak için kullanabiliriz. Doğruyu
bulmak için sadece tez (itham) yeterli değildir. Eğer antitez (sa-
vunma) olmazsa sentez (hüküm) sadece itham ı yansıtır, sonuç yan-
lış olur.

Hiç bir şey kendi kar şıtı olmaks ızın (bilinmeksizin) ortaya çık-
maz. 0 halde savunma olmaks ızın, itham değersizdir. Hüküm iki
karşıtı bir sonuçta bağdaştırır. Ceza Yargılamasında tez'in karşı-
sında bir tek karineye rastlan ır: "Masumluk karinesi". Böyle bir
karine kabul eden sistem içinde savunmanm aczinden söz edile-
mez. Fakat bu karineyi yıkacak bir "takdir"e yer verilmemelidir.
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Her davanın özü, çelişkide toplanır. Çelişki oluşum ilkesidir.
Diyalektik sadece doğru düşünmek anlamına gelmez, amaç doğru-
yu, gerçeği bulmaktır. İki karşıt unsurun varlığı (çelişki) bir hare-
ket doğurur. Yargılamanın akışı böylece ortaya çıkar. Herakle-
itos'un dediği gibi "uyum, kar şıtlarla doğar, benzerlerle değil".

Yargılama felsefesi diyalektik dışında kurulamaz. İtham siste-
mi ile tahkik sistemini birle ştirerek "karma sistem"i ortaya koy-
mak, bir ba şarı değildi. Çünkü ortaya sadece bir "halita" çıktı . Hal-
buki usul hukuku, kendini bir teknikle d ışlaştıran, diyalektik
mantığına dayalı kurallar topluluğudur.

Usul hukukunu çe şitli yönlerden inceleyebiiriz. Hatta yorum-
larımız farklı da olabilir. Fakat sorun bu hukuku "diyalektik deter-
minizime" ula ştırabilmektir. Yorum, "boş çabalann uğraşısı" ol-
maktan çıkmalıdır. Diyalektik "ilerletici yorum"a sürekli ve tüken-
mez kaynak olmalıdır.

Usul hukukunun esas ı diyalektiktir. Hatta yürürlükteki yasa-
lar - bir derecede - az çok bu gerçeği kabul etmişlerdir. Usul yasa-
mızda yer alan "suç vasfinda değişiklik ihtan" buna tam bir örnek-
tir. Çünkü adalet "gafil avlamak" değildir.

Türkiye'mizde şimdiye kadar yasaları açıklamaktan gayri bir
çaba denenmedi. Bugün "Türk Adaleti" sosyal değişimi karşılaya-
mamak aczi içindedir. Çünkü, Kanun ortaça ğ kanunudur. Diyalek-
tik biçimde bir düşünce sistemi kuramad ık. Usul diyalektiği salt
gözlemci değil, kanıtlayıcı mantıktır.

itham ve savunma, her ikisi de toplum adınadır. İkisi arasında
eşitlik bundan gelir. Savcı-Avukat eşit haklara sahip olmal ıdır.
Hatta duruşmadaki yerleri bile eşit olmalıdır. Ya savcı avukat gibi
yere inmeli veya avukat da kürsüye çıkmalıdır. Her ikisi de "sonuç"
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da birleşir. Bu hükümdür, "Savcının yeri"ni belirleyen bir hüküm

ceza yargılama yasas ında bulunmamaktadır. Aksine, itham ile sa-

vunma aras ında eşitlik "yargı kuralı" olduğuna göre bir düzenleme

savcının yerinin değiştirilmesini veya avukatın kürsüye çıkmasını
gerektirir.

"Kesin hüküm" üzerinde durulacak bir konudur. Bir şeyin ya-

sal değişmezliği değişmemesine yeterli de ğildir. 0 halde, eğer it-

ham koşulları değişirse, hüküm de gerçekte değişmiş olur, Usul

Hukukumuzda "Yarg ılamamn yenilenmesi" kabul edilmiştir. 0
halde bu kabul dahi, diyalektiğe bağlılığı gösterir. Hatta ortaya şu

düşünce atılmıştır. Yargılamaların, belli bir süre sonra kendiliğin-
den (re'sen) - istek olsun veya olmas ın- yenilenmesi bir usul haline
getirilmelidir.

Buna karşın verildiği mahkemede kesinleşen (kanun yoluna
tabi olmayan) hükmün kesinliği daima tartışılabilir. itiraz veya
temyizi kabil olmayan hükümler, yasa gere ğince kesinle şirse de
kamu vicdanmda aynı kudrete ulaşamazlar, hatta bunu veren ma-
kam Yüce Divan olsa dahi. Anayasam ızın bu açıdan değiştirilmesi
gereklidir. Yücü Divan'da küçük bir kurul yarg ılamah, vereceği
hüküm Genel Kurul'da temyiz edilmelidir.

(2) Diyalektiğin özü:

Diyalektik dar olmayan bir anlam taşır. Bir iddiadan, olumlu
veya olumsuz, tüm sonuçlarını - eksiksiz - ç ıkarabilmek belli bir
sanattır. Müdafiilik sanatının büyük bir kı smı burada kendini gös-
terir. Fakat bu mantık ameliyesi aldatıcı veya sadece gerçek ben-
zeri olmamalıdır. Tam gerçeği göstermelidir. Örneğin Stoiciens'le-
rm ustalığı , daima aldatıcı olmuştur. "Dıştan görünüşün mantığı"
biçiminde savunma makbul olamaz. Kandırıcı değil, inandırıcı ola-
bilmek, savunmanın - cliyalektik içinde - yeridir. Max Weber, hu-
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kuk sosyolojisi eserinde şunları söyledi: "Avukatlar, ancak akilcı
dava usullerinin uygulanmaya başladığı devirlerde ortaya çıkmış -
lardır" ve devam eder: "sadece belli formülleri söylemekle görevli
(sözcü) ile tüm hukuk tekniği bilgisini dayalı veya davacının sa-
vunmas ına tahsis eden (Avukat) aras ında büyük fark vardır".

Avukatını seçmek özgürlüğünün s ınırlandırılması sistemi bo-
zar. Mithat Paşa kendini yargılayanlara "bir avukat ile isti şareye
haklumız var m ıdır" diye sormuş , "Biz üç avukatın adlarını tesbit
ettik, bunlardan birini seçebilirsiniz" cevab ını almıştı . Olağan dışı
mahkemelerde "mutemed hakim" kadar mutemed avukat da usul
diyalektiği dışındadır.

Usul Kanununda ender hallerde kullan ılması öngörülen baz ı
yetkilerin fazlaca sert bir şekilde kullanılması davanın görünümü-
nü değiştirir. Hakim "iktidar temsilcisi" gibi gözükmemelidir.

Diyalektik, "hüküm"ün gerçekten varolu şunu sağlayabilmesi
için bir başka açının gözönünde tutulmas ı gerekir. Bütünsellik il-
kesi diyalektik dü şüncenin en kapsayıcı ilkesidir. Herhangi bir şe-
yin tek başına ve içinde bulunduğu bütünden ayr ı olarak ele alın-
dığı zaman kavranamayacağını ileri sürebiliriz. itham ve savunma
ancak hüküm içinde değerlendirilebilir. Karşıtlık dıştan gelmez,
suçlu insan dediğimiz "bütün" de suçlu olmak istemeyen bir güç
vardır. Dava da bir bütündür. Sanığın suçlu olduğunu veya olma-
dığını kanıtlamak isteyen iki güç kar şılaşır. Fakat bunu davanın
bütünü içinde tutmakla görevliyiz. Ceza Hukuku'nda geçerli olma-
yan "kıyaslama" ceza yargı sında kabul edilmi ştir. Çünki kıyasla-
mada geniş bir görüş yer alır. Davaya dıştan gelen bir güç diyalek-
tiği mutlaka bozar. "Olağan dışı yargılamalar"ın kusuru buradadır.
Özellikle "savunman ın köleleştirildiği" sistemlerde diyalektik or-
tam yok edilmiştir. Sonuç, istenilen gibi olmu ş ise de gerçek aran-
mamış , yerine evvelden saptanan bir "gerçek benzeri" ç ıkmıştır.
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Usulde "vicahilik kuralı", savunma hakkı daraltılırsa, "müdafiden

evrak saklanırsa" usul diyalektiği yanlış sonuç verecektir. Davan ın
aşamalarında yürütme organ ının müdahalesi, dosyayı incelemek-

te, samkla görüşmekte çıkanlan güçlükler, haz ırlanmaya yetmeye-

cek çok kısa mehiller, dolayl ı sınırlamalar diyalektik dengesini bo-

zar. Savunma heyecan ı ile çok defa makul karşılanan davranışla-

rm makama hakaret sayılması , işlem yapılması , verilecek hükmün

toplumca kabulünü engeller. Savunmanın, itham ile birlikte ba şla-

ması elbetteki zorunludur.

3) Diyalektiğin sakatlanmas ı :

"Sözlü savunma" esas tutulmal ıdır. Sözlü savunman ın lüzum-

suzluğu ileri sürülür, yaz ıh savunma tercih edilir, hatta zaman za-

man sımrlamalara gidildiği görülür. Fakat şu söz hiç unutulmama-

lıdır: "Sözlü duruşmayı ve sözlü savunmayı kaldınnız arkasından

engizisyon gelir".

Diyalektiği bozan nedenlerden biri de "yarg ı birliği" ne karşı
tutumlardır. Genel yargı ve buna eklenen yargı gücünü kullanacak
diğer kuruluşlar karşısında şu düşünce akla geliyor: Parçalayınız,
hükmederseniz. Bu aç ıdan genel yargı organları dışına her organ

hatalıdır. Hatta Bakanların Yüce Divan'da yargılanmaları bile.

Örneğin bir Bakan'ın rüşvetten ayn bir mahkemede yarg ılanması-

nı haklı gösterecek bir neden yoktur. Mem.urin muhakemat ı için de

aynı şeyi söyleyebiliriz, Yarg ı birliği sağlanmalıdır. Adli yargı dı-

şında kalan her kurulu sakıncalıdır.

"Hiddete bürünmü ş adalet" gerçek adalet değildir. "Gösteri
adaleti"nde de ayni kusur görülür. "Mahkeme hükmü" kollektif pe-
şin hükmün tescili de değildir. Yargılama yoluyla gerçek hüküm
bulmak gerekir. "Zorba hukuk"un yargılama ile ilgisi yoktur.
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Bazen savunma serbest olabilir. Fakat yarg ı yetkisi kısıtlanır.
Kanunun iyi ve kusursuz olduğunu yerinde kullan ılınca anlarız.
Garnalutti'nin dediği gibi "bir usul kanunu hakime itimatsızlığa
göre kurulamaz". Hakimi her ad ım atışta yöneltmek isteği sonuç-
da diyalektiğin verilerini bozar. Kanunun her olaya uygulanmas ın-
da hakimin yarattığı bir şey vardır. Bu görüş "Hakim, davasını gör-
düğü hadisenin kanun koyucusudur" sözünü doğrular. Hakimin
üstü kapalı "tehdit" altında bulunmas ı , kişisel korku, diyalektik
dokusunu zedeler, hakimlerin yard ımcı sı diye isimlendirilen bilir-
kişilerin "resmi bilirkişi" haline sokulması da diyalektik kuralları-
na aykırıdır. Yürütme organınca saptanan listeden bilirki şi seç-
mek zorunluğu için de aynı şey söylenebilir.

Diyalektik dokunun iyi ve gerçeğe uygun bir sentezle sonuçlan-
ması, hakime takdim edilen iki unsurun (itham ve savunman ın)
kendi kuralları içinde hazırlanmasını gerektirir. Adalet Bakanl ı-
ğı'nın emri ile aç ılan kamu davası ne kadar yanlış ise işkence zoru
ile alınan ikrara dayalı hüküm de o kadar yanlıştır. İşkenceye da-
yanabilen insan dü şünülemez. Yargıtay'ın "işkence ile elde edilmi ş
olsa dahi yan delillerin bulunmas ı halinde geçerlilik düşüncesi"
isabetli bir uygulama değildir. Zor, gerçeği yok eder. İkrara kaçan
beyan karşısında "isterseniz avukatm ızı çağıralım" yolundaki uy-
gulama dahi isabetlidir. Avukat ın huzurunda olmayan ikrar geçer-
li sayılmamalıdır.

"Mecburi müdafilik" usulü tesis olunmand ır. Fransız usul ka-
nununun 114. maddesi, her samğa - geliri ne olursa olsun - müda-
fi istemek hakkım tammıştır. Müdafi Baro Başkanı tarafından se-
çilir. Alman Kanunu (md. 140) müdafi istemek hakkım fakirlik
şartına bağlamamıştır. Belçika'da Ağır Ceza Mahkemesi Ba şkanı ,
sanığın müdafli yoksa, duru şmadan evvel bir müdafi tayin eder,
eğer unutulursa işlemler batıl sayılır. Bizim usul yasam ız "mecbu-
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ri müdafi" tayini hallerini saym ıştır. Fakat bunlar aras ında "ağır

cezalı işler" yoktur. 0 halde, müdafisiz "ölüm cezas ı" verilebilmek-

tedir.

Her biri ba şka bir isteği yansıtsalar bile bütün savunma lus ıt-

lamalarının birleştiği nokta şudur: Savunmayı etkisiz hale getir-

mek, dolayısıyla doğru ve gerçekci sonucu engellemek.

Bu amaçla diyalektik dokusunu zedelemekte kullan ılan araç-
lar üzerinde durmakta fayda vardır: "E şit silahla çarpışma denge-
si"ni bozmak, sık rastlanan usullerdendir. Bu araç ya yasadan ge-
lir, yahut duruşmayı idare edenin müdahalesinden. "Savunma ge-
reklerini getirebilme olana ğı" sağlanmazsa diyalektik sonuç ver-
meyecektir.

Diyalektik somut bir tekniği gerektirir. 0 halde Ceza Yargıla-
ması usulü bu tekniği sağlayabiliyor mu? Çapraz sorgusuz usuller
diyalektiği sıfıra yakınbir düzeye indirir. Bizim usul sistemimiz
bunlar arasındadır.

Usul diyalektiğini "son soruşturma" ya indirgeli sayamayız.
Kuşkusuz son soruşturmada "aleni celse" de diyalektik daha somut
görülür. Fakat tam anlam ı ile yargılama diyalektiğinin sonuç vere-
bilmesi "olayların özündeki çelişkileri" aleni celsede tartışma ko-
nusu haline getirebilecek kadar aç ık-seçik ortaya konulabilmesi
koşuluna bağlıdır.

itham-savunma diyalektiğinin doğal koşullarını sağlamak, bu
koşulları - başka maksatlarla - bozmamak, gerçek bütüne (gerçek
hükme) varabilmenin tek yoludur

Sonuç:

Toulemon'un şu gözlemini belirtmek isterim: "Mutlu ya şamak
için gizli ya şamak laz ımdır". Bu kural avukatlar için geçerli de ğil-
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dir. Avukatlar "sessizce ya şamak hakkı"na sahip değildirler. Solz-
henitsyn memleketinden kovulduktan sonraadaleti şöyle tarif et-
miştir.

- "Adalet insanlığın Çağlar boyu ortak mirasıdır. Bu insan ta-
biatına kenetli bir kavramd ır. Başka hiç bir yerde ona rastlanma-
mıştır. Adalet ona inananların pek az sayıda var olduğu zamanlar-
da dahi ya şayabilmiştir. Göreli adalet yoktur, vicdanlarda olmad ı-

ğı gibi. Zira Adalet bütün insanların, insanlığı bilincidir. Hangi
olayda olursa olsun adalete uygun hareket ederseniz asla hataya
düşmezsiniz".
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İ NSAN HAKLARI
AVRUPA SÖZLE ŞMESININ
TÜRK İ YE'DEK İ DURUMU

Avrupa Sözleşmesinin gereklerini yerine getirmemi ş olmakla
Türkiye'nin tenkide uğradığım söylemek mümkündür. Buergent-
hal'ın makalesi buna misal gösterilebilir. Makalede sözle şmenin
Türkiye'de ne durumda olduğunu tayin etmenin mümkün olama-
dığı bildirildikten sonra anla şmanın tasdik edildiği tarihte (1954)
yürürlükte olan Anayasa hükmüne göre Millet Medisince tasdik
ile anlaşmanın bir dahili kanun haline gelmi ş olduğu bildirilmek-
te ve Menderes rejimi s ırasında insan haklanna tecaviızler karşı-
sında sözleşmenin bir teminat sağlıyamadığına işaret olunmakta,
1961 Anayasasının temel hak ve hürriyetler bakımmdan yeni te-
minatlar getirdiğine temas edilmekle yetinilmektedir.

1- Sözleşmenin hukuki statüsü:

Avrupa Sözle şmesinin Anayasa değerinde olup olmadığı veya
milli kanunlara e şitliği ile yetinilmesi gerekip gerekmedi ği tartış-
malıdır:

a) Alman doktirininde kuvvetli bir alum, Avrupa Sözle şmesi-
nin "Anayasa Kanunu" değerinde olduğunu şu gerekçeye istinad
ettirmektedir. Sözle şme "insan haklar ı" kavramını tarif ve ikmal
etmektedir. Alman Anayasas ında bu haklar genel hatlariyle göste-
rilmiştir. 0 halde Sözle şme Anayasayı tamamlayan bir metindir
(1).

(1) bk. Buergenthal, s. 71.
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Bu doktrin Türk hukukunu ilgilendirir. Alman ve Türk Anaya-
sası hükümleri arasında bu konuda aç ık benzerlik bu ilgiyi meyda-

na getirmektedir.

Bununla beraber Alman mahkemelerinin Sözle şmeye anayasa

değeri tanınmasını açıkça benzerlik bu ilgiyi meydana getirmekte-
dir.

Bununla beraber Alman mahkemelerinin Sözle şmeye anayasa
değeri tanınmasım açıkça ve zımnen reddeden kararlarına rast-
lanmaktadır (2).

b) Avusturya, anla şmayı onayladığı zaman (1958) ona bir Ana-
yasa Kanunu değeri (Verfassungsgesetz) vermek istemi şti. Fakat
bu hususun sarih bir kayıtla açıklanmamış olması ve anlaşma hü-
kümlerinin sarih bulunmad ığı gibi gerekçelerle konu tartışmalı
hale geldi. Nihayet parlamento (1964) milletleraras ı anlaşmalara
ait Anayasa hükmünü değiştirme sırasında Avrupa Sözle şmesinin
Anayasa Kanunu hükmünde olduğunu açıkça tasrih etti.

e) Fiilen yürürlüğe girebilmesi bir kanun yap ılmasına bağlan-
mamış olan anlaşmaların, derhal yürürlüğe girmesi ve bu arada
Avrupa Sözleşmesinin derhal yürürlüğe giren bir kanun değerinde
olduğu kanaatine en geniş şekilde Federal Almanya mahkeme tat-
bikatında rastlanmaktadır.

2- Avrupa Sözleşmesinin Türkiye'deki hukuki statüsünü
tayinde tereddüt etmemek mümkün değildir:

a) Her ne kadar bu sözle şme eski Anayasa zamanında kabul
edilmiş ise de konu yeni Anayasaya göre bir neticeye ba ğlanmalı-
dır. Anayasanın 65. maddesine göre anlaşmaların onaylanmasım,

(2) bk. Buergenthal, s. 71.
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Meclis'in bir kanunla uygun bulması gereklidir. "Türk kanunlar ı-
na değişiklik getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında" bu
hüküm uygulanacaktır.

Anayasamız, anlaşmaların usülüne göre yürürlüğe konmasın-
dan sonra bunların "kanun hükmünde" olduklarına işaret etmi ştir.
0 halde sözleşmenin diğer kanunların üstünde (mesela Anayasa
gibi) bir kanun olduğu kabul edilmemi ş demektir. Yaln ız Anayasa
bunlar hakkında Anayasaya aykırılık davasınm açılamıyacağını
bildirmekle yetinmi ştir.

Bu durum kar şısında sözleşme hükümlerinin milli kanunlar
gibi mahkemelerce uygulanması gerekli bulunacak, fakat milli ka-
nunlarla çatışma halinde, çözüm şekli tercih esas ına göre değil,
herhangi iki kanun çatışmasındaki kurallara bağlı kalacaktır. Fa-
kat Anayasaya aykırılığı dava edilemiyecek bir anla şmanın, diğer
bir kanunla çatışması halinde, genel kurallara göre neticeye var ıl-
ması, mesela yürürlük tarihlerine göre netice ç ıkarılması izahsız
kalmaktadır.

b) Avrupa Sözle şmesine aykırı muahhar bir kanun yap ılabilir
mi? Avrupa Sözleşmesine Anayasa değeri verilmedikçe bunun ya-
pılamıyacağı iddia edilemez. Böyle bir kanunun, sözle şmeye aykı-
rılık sebebiyle uygulanmamasım mahkemeden istemek mümkün
değildir. Yap ılan kanunun anlaşmaya aykırılığının çözüm yeri Mil-
let meclisi olacaktır.

e) Sözleşmeye dayanan talepler: Türk mahkemelerinde sözle ş -
meye dayamlarak talepte bulunulmas ının mümkün olduğunu zan-
nediyoruz. Sözle şme "kanun hükmü"ünde olduğuna göre ona isti-
nat edilebilmesi tabii görülmelidir. Sözleşmeyi kabul etmiş diğer
memleketlerden baz ılanmn tatbikatı hakkında aşağıdaki misaller
de bu anlayışı kuvvetlendirmektedir:
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a') Belçika Yüksek Mahkemesi, fertlerin sözle şme hükümleri-
ne dayanarak hak iddia edebileceklerine karar vermiştir. Nezaret

altında tutulan bir şahsın dosyayı tetkik etmesine müsaade edil-

memesini haks ız bulan talebi Yüksek Mahkeme şu gerekçe ile red-

detmiştir: Anlaşmanın 6. maddesinde (3/b) san ığın "müdafaasını
hazırlamak için gerekli zamana ve kolayl ıklara malik olmak" hak-

kı , soruşturmada değil, dava sırasında ileri sürülebilecek bir hak-

tır. Yine aynı mahkeme savunma şahitlerinin çağrılmaması sure-

tiyle sözleşmenin (m. 6, 3/d) sanıklara tanıdığı "müdafaa şahitleri-

nin de iddia şahitleriyle aynı şartlar altında davet edilmesini ve

dinlenmesinin sağlanmasını istemek hakkı"nm ihlali sayılması yo-

lundaki talebi sözle şmenin, bir şahidin şahadetinin isbat değeri

olup olmadığım takdir hususunda hakimlerin yetkisini kald ırma-

dığı gerekçesiyle reddetmiştir (3).

Bu kararların gerekçesinde anlaşmaya istinad edilemiyeceğine
dair hiçbir kayıt yoktur.

b') Alman Anayasa Mahkemesinde, gayritabii mukareneti suç
sayan Alman Ceza Kanununun 175. maddesinin insan hakları söz-

leşmesine aykırı olduğu dava edilmi ş , Yüksek Mahkeme Sözle şme-

nin (8/2) sağlık ve ahlak bakımından konulacak tanditleri yas akla-
madığı gerekçesiyle talebi reddetmi ştir (4).

Bu karar dahi sözle şmenin Alman mahkemelerinde bir hak id-
diasına mesnet olarak kullan ılabileceğini göstermektedir.

3- Sözleşmeye uymak için alınacak bazı tedbirler:

İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Avrupa
Sözleşmesi (Roma, 4 Kas ım 1950) Türk Devletince de kabule dil-

(3) Buergenthal, s. 68.
(4) Buergenthal, s. 75.
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miştir (RG. 13 Mart 1954, n. 8662). Bu sözle şmenin birinci madde-
si şöyledir: "Yüksek akit taraflar kendi yargı haklarına tabi her
şahsa, 

'
bu sözleşmenin birinci faslında tarif edilen hak ve hürriyet-

leri tanırlar."

Bu hükmün baz ı özellikleri vardır: Anlaşma ve "mütekabiliyet
şartı"na bağlanmış, ne de akit devletlerin teb'alanna hasredilmi ş-
tir. Diğer taraftan birinci  madde doğrudan doğruya uygulama zo-
runluğu getirmektedir. Baz ı anlaşmalarda olduğu gibi akit devlet-
ler, sadece kantmlarında gerekli değişiklik yapmak taahhüdüne
girmiş değildirler. Anlaşma ile milli mevzuat çat ışma halinde ise
bunların anlaşmaya uydurulması zaruridir. Nitekim akitlerden
pek çoğu bu intibakı, kanunlarında değişiklik yaparak, sağlamış-
lardır.

Memleketimizde böyle bir ameliyeye ba şvurulmadığma göre
durum nedir? Tasdiki anInda derhal bağlayıcı anlaşmaların milli
kanuıılardan farkı yoktur. Böyle olunca mahkemelerde, herhangi
bir kanundan farksı olarak, anlaşma hükümlerinin uygulanmas ı-
m talep etmek mümkündür ve mahkemeler de bu hükümleri ka-
nun hükümleri gibi uygulamak durumundad ır.

Sözleşmenin 57. maddesi, akitlerin "dahili mevzuatının, işbu
sozleşmemn but un hukumlerımn fiilen tatb ıkını ne suretle temin
ettiği;hususunda Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin talebiyle iza-
hat vermeğe" onları mecbur tutmaktadır. Böyle bir talep halinde
bazı konularda Türkiye için izahat verebilmek pek güçtür. Fiihaki-
ka sözleşmenin 64. maddesine göre, akit devletlerin milli bir ka-
nun sözleşmenin muayyen bir hükmüne uygun bulunmamas ı ha-
linde, tasdik belgesinin tevdii sırasında ihtirazi kayıt koymaları
mümkün idi (m. 64). Böyle bir ihtirazi kayıt mevcut olmamas ına
nazaran Türk Devletinin ne kadar geni ş bir taahhüt altına girdiği
aşikardır.
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Buna rağmen, mevzuatta bir ayarlama ameliyesine ihtiyaç

vardır. Bu düşüncenin birkaç örnekle açıklanması doğru olur:

1) Tevkif sebepleri: Usul Kanunumuzun 104. maddesinin 3.

bendinde, "Suç Devlet ve Hükumet nüfuzunu kıran fiiller'den ise

bu hal ve tevkif sebebi olabilecektir. Halbuki Sözle şmenin 5. mad-

desinin "e" bendi ancak suç işlediği hakkında kuvvetli şüphe ve

kaçma şüphesi hallerinde tevkifi mümkün görmektedir. Usul Ka-
nunumuzun bahis konusu hükmünün Anayasaya uygun oldu ğu

hakkındaki Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde şu ibareye yer

verilmiştir: "Toplumun içinde bulundu ğu şartlara ve özelliklere gö-

re değişik ihtiyaçların gerektirdiği tedbirleri almak zarureti inkar

edilemez". Bu gerekçe, anlaşmanın yukarda arzedilen özellikleriy-

le bağdaşamamaktadir.

Sözleşmenin 5/e. maddesinde, "... suç i şlemesine ... mani olmak

zarurite inancım doğuran makul sebeplerin mevcudiyeti" halinde
de bir kimsenin tevkifi mümkün görülmektedir. Bu hükümden
maksat hiç şüphesiz bir kimsenin suç i şlemesi "ihtimal"ine göre

tevkifi değildir. Fakat sadece ihtimal üzerine tevkiftatbikatına yol

açması mümkün olan bu anlayış isabetli değildir.

2) Dava süresi: Anlaşmanın 5. maddesinin 3. bendi ve 6. mad-

desinin 1. bendi ceza davalar ının ve tevkifin "makul süre"yi aşma-

ması esası kabul edilmiştir. "Makul süre" deyimi vaz ıh değildir.

1966 yılında Divan'a Almanya ve Avusturya Hükümetlerine kar şı
iki dava intikal etmi ş , Divan "makul süre"nin aç ık ölçülere dayan-

madığı , sürenin fahi ş olup olmadığını tayin için her olayın özellik-

lerine göre yorumlanmas ı gerektiği sonucuna varmıştır. Alman

mahkemelerinin içtihadına göre: "Alman Usul Kanununun 12 1/1.
paragrafma nazaran, hiç kimse altı aydan fazla tutuklu kalamaz.

Bu hüküm, İnsan Hakları Avrupa Anla şmasının 5/3. maddesinde

yer alan "herkesin makul bir süre içinde yarg ılanmasını istemek
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hakkı"na uygun dü şmektedir. Hakimlerin hastal ık, izin gibi özlük
durumları hükmün gecikmesini mazur gösteremez" (5). Amerikan
Yüksek Mahkemesi içtihadına göre "makul süre içinde yarg ılan-
mak Amerikan Anayasas ımn gereğidir" (6).

Şöyle düşünmek de mümkündür: Soru şturma safhaları, hatta
hüküm safhası için kanunla azami süreler koymak imkans ız değil-
dir. Fakat süresinde soru şturmayı bitirmek, süre dolmadan hü-
küm vermek zorunluğunun da ilk feda edileceklerin savunma hak
ve işlemleri olacağından korkulur.

4) Çapraz sorgu: Anlaşmanın 6/d maddesine göre itham ş a-
hitlerini (kamu tanıklarını) sorguya çekmek veya çektirmek, sa-
vunma tanıklarımn da itham tanıkları ile aynı şartlar altında da-
vet edilmesinin ve dinlenmesinin sağlanmasını istemek hakkı sa-
mklara tamnmıştır. Bu hükmün Usul Kanunumuzla ve bilhassa
bu kanunun uygulanmasiyle çeli şme halinde olduğu görülmekte-
dir.

Yukardaki örnekler Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyet-
lerini Korumaya Dair Sözleşmenin memleketimizde gereği gibi uy-
gulanabilmesi için mevzuatta ve bilhassa usul kanunlarında bazı
değişikliklerin yap ılması ve boşlukların da doldurulması gerektiği
sonucunu vermektedir.

5) Uygulama: Her memleketin kendi iç usullerine ve uygula-
malarına "İnsan Haklarının Korunma Avrupa Anla şması"nın ve
bilhassa bu Anla şmanın 6. maddesinin etkili olması gereklidir. Bu
madde hükmüne göre her san ığın "adilce, alenen, makul bir süre-

(5) Breme İ stinaf Mahkemesi: 9 Eylül 1965 (Rey, de la commission interna-
tionale de juristes, 1957, n. 2), s. 140.

(6) Amerikan Yüksek Mahkemesi: 13 Mart 1967 (aynı dergi), s. 160.
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de ve kanunla kurulmuş bağımsız, tarafsız bir ,mahkemede yargı-

lanmak" istemesi, hakkıdır. Alman Yargıtayımn, bu anlaşmaları
içhukuk kuralları gibi uyguladığına örnekler verilmektedir (7).

Yargıtayımızın usul hukuku uygulamasında bu yola gitmemesini
izah imkans ızdır.

(7) bk. Leibinger, s. 11.
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İ ÇTİ HRDI B İ RLEŞTİ RME KARRRLARININ
MAKRBLE ADEM İ ŞÜMULÜ

Kanun hükmünde olduğu umumiyetle kabul edilen İçtihadı
Birleştirme kararları , mevcut içtihadı bazan ilgililerin lehine, ba-
zan aleyhine olarak tesbit eylemektedir. İçtihadı Birleştirme kara-
n eğer ceza davası kesin hükme bağlanmadan evvel çıkmış ise bu
karara göre davaların neticelendirileceği tabiidir. Fakat kesin hü-
kümden sonraki İçtihadı Birleştirme kararlarımn hükümlüler le-
hine bir durum ortaya attığında nasıl hareket olunacaktır?

Bu konu, son zamanlarda bilhassa Baz morfin konusunda
önem kazandı . Ceza Genel Kurulunun Baz morfini morfin sayan ve
TCK.nun 403. maddesinin 2. bendine tabi tutan anlayışı , İçtihadı
Birleştirme kararı ile değiştirilmi ş ve Baz morfin aynı maddenin
birinci bendi hükmüne tabi tutulmu ştur. Bu duruma göre, İçtihadı
Birleştirme kararından evvel hükme bağlanan hadiselerde "müeb-
bet ağır hapis" cezas ı verilmiş olmasına mukabil, bundan sonraki
kararlarda 10 sene ağır hapis cezası verilecektir.

Bu haksız durum kar şı sında eski hükümler için tashihi karar
yoluna gidilmiş ise de Ceza Genel Kurulu 9.3.1964 tarih ve 116/128
sayılı kararı ve şu gerekçe ile talepler red olunmu ştur: "Yeni İçti-
hadi Birleştirme Kurulu kararlar ına dayamlarak daha önce müs-
takar bir surette uygulanan içtihadlar dairesinde kesin hüküm
teşkil etmi ş olan kararlar hakkında karar tashihi yoluna gidilemi-
yeceği".
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Bu görüş hatalıdır. Çünkü her hangi bir mesele, umumi hukuk
kuralları içinde, çözülmek gereklidir.

TCK.nun 2. maddesinin son fikras ı ceza kanunlarının lehte de-

ğişikliği halinde bu değişikliğin "kesin hüküm"lere de te şmil edile-

ceğini kabul etmiştir. 0 halde kanun değişikliği halinde dahi mu-
hafaza edilmesi düşünülmeyen kesin hükmün mutlak oldu ğunu
kabulde isabet yoktur.

Diğer taraftan, İçtihadı Birleştirme kararı , içtihadı değiştirmiş
ise bu evvelki içtihadın hatalı olduğunu, yani kanuna uygun olma-
dığım gösterir. 0 halde, hatalı bir anlayış sebebi ile büyük ceza
farklarının, bu cezayı çekenlere nasıl izah edilebileceği düşündürü-
cü bir sorudur.

Bu durum karşısında tatbikat çözümü imkans ız bir hale ken-
dini sokmu ş ise ancak kanun vaz ıımn buna bir çare bulması gerek-
lidir. "Hukukun emniyet supab ı" sayılan af yetkisi ile ceza farkının
kaldırılmas ı şeklinde bir çare hakl ıdır. Esasen özel af, ancak bu çe-
şit teknik çıkmazları gidermek için kullamlmak gereklidir.
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"STRES" KAVRAMI

"Stres" kelimesi halk dilinde çeşitli anlamlarda kullan ılmakta-
dır. Stres yargılama hukukuna henüz yans ımamış bulunmaktaydı .
Adli Tıp Müessesesi ilk kez, TCK.nun 452. maddesine ili şkin bir
mütalaasında stres'i ceza hukukunda etkili görmü ştür.

Adli Tıp Birinci ihtisas Kurulu bir kararında (6 Temmuz 1988
gün ve 1035) "Hadisenin ceryan tarz ı, olay ile ölüm aras ında geçen
süre ve otopside görülen kalp bulgularına göre (kalp a şırı derecede
büyük eski infarktis, artetama yak ın tıkalı) bir kalp hastası olan
kişide ölümün, kişinin maruz kaldığı olayın yarattığı STRES'in
akut kalp yetmezliğine yol açarak meydana gelmi ş olduğu, dolayı-
sıyla olayla ölüm aras ında illiyet bağı (nedensellik) bulunduğu,
TCK.nun 452/2. maddesine uydu ğu" ileri sürülmü ştür.

1) Stres'in etkisi:

"İnsan ister bedensel (elektrik şoku gibi), ister psikolojik (ki şi-
liğine yönelmiş bir suçlama gibi) bir tehdit karşısında kalsın, buna
sonuç olarak kalp-damar cevap verir" (1). Fakat stres bozuk bir
kalbi durdurabilirmi? Kuşkusuz evvelce geçirilen stres doğurucu
olaylar kalbi (diğer organlarla birlikte) h ırpalar.

"Stres, organizmamn bedensel ve ruhsal s ınırlarının tehdit
edilmesi ve zorlanmas ı ile ortaya çıkan bir durumdur (2).

(1) Özlü bilgi için bk. Balta ş (A.Z.) Stres, s. 117.
(2) Baltaş , s. 23.
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"Stres kalp hastalıklarma etkilidir. Belki uzun süreli kalp has-
talığı stresi doğurur. Kalbin duruşunun bir stres'in etkisi ile mey-
dana geldiği kesin olarak söylenemez. Bu açıdan Adli Tıp Kurumu

mütalaasında isabet olup olmadığı düşünülebilir.

Kalp hastalığı iki biçimde kendini gösterir: Angina pectoris
kroner damarlann daralmas ı , böylece kalp kaslar ına yeterli oksi-
jen gelmemesi, Miyokart infarktüsü ise kroner t ıkanması yoluyla
kalp krizidir. Bu iki halin stres'le meydana geldi ği, kalbi aniden
durdurduğu söylenemez.

2) Stres'in bazı biçimleri:

a) "Hapse girme" başlıca streslerden biridir (3). "Ceza evi psi-
kozu" ayrıca incelenmi ştir. Bizce ceza evi psikozu çevreden gelen
aktif bir stres'tir.

Hapishane psikozları "tababeti ruhiye"nin ehemmiyetli bir k ıs-
mıdır (4). Mahpusun almganhğı (hassasiyeti) fazladır, mütemadi-
yen dolaşır, bazılarmda bir hareketsizlik görülür, miskince bir ye-
re çöreklenir. Bunlarda nedamet duygusu uyand ırılamaz. Diğer
mahpuslar,üzerinde eğlence konusu olan anormallik günün birin-
de korkunç neticeler doğurabilir (5).

b) Çevre değişikliği:

"Miyokard infarktüsü geçirdikten sonra hayatta kalan 279
hasta üzerinde yapılan araştırmada hastaların krizlerinden önce-
ki altı ay içinde, sayı ve önem olarak artan ölçüde hayat de ğişikli-

(3) Baltaş (A.Z.), s. 56.
(4) Gökap (F.), Ruh Hastalıkları (5. Bası İ stanbul 1929), s. 224.
(5) Bk. Erem (F.), Adalet Psikolojisi (8. Bas ı, 1988), s. 440.
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ğiyle karşılaştıkları ortaya konulmuştur" (6). Ku şkusuz "çevre de-
ğişikliği" bir çe şit "hayat değişikliği" ile sonuçlanır.

Kalp ve damar hastal ıklarının stres sayılabilecek ani bir olay-
la son bulacağı iddiası bizce Bilimsel değildir. "Rahe ve. Lind Stok-
holm'de ai kalp krizi ile ölen 67 kişiden 39 kişide son altı ayda
toplam 3 kerre daha fazla hayat değişikliği meydana geldiğini sap-
tamışlardır" (7).

"Herhangi bir durumda çeyreye uyum sağlamak konusunda ki-
şinin bir kalıba uygun ölarak (bağırmak, silaha sarılmak gibi) tep-
ki verme eğilimidir" (8).

Her insamn ruhunda -en sakin görünenlerde bile- bir iç dram
oynanmaktadır. Her insarnn çevresi ile kişiliği arasında bir uyu-
mun varlığı şüphe dışıdır. Çevrede gerçek ani değişmeler (zorla
göç, hatta büyük kazalar harp sonras ı:) olduğu gibi, çevrede ani ve
hayali değişmeler (bir suçlu sanığın mahkumiyet beklerken delil
yokluğundan beraati gibi) gerçek bir stres yarat ır (9).

SONUÇ:

Her ne kadar stres baz ı etkiler yapabilirse de henüz Ceza Hu-
kukunda benimsenmesi (Özellikle 452. madde aç ısından) zamam
gelmemiştir.

Konu Yargıtayımıza intikal etmi ş ve şu sonuca varılmıştır:

(6) Baltaş (A.Z.), s. 60
(7) Baltaş (A.Z.), s. 60
(8) Baltaş (A.Z.), s. 27
(9) Erem,s. 238. . 	 .	 ..	 ,
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"Ayrıntıları Ceza Genel Kurulunun 29.11.1982 gün ve 217/450
11.3.1985 gün ve 288/132, 20.11.1989 gün ve 382/361, 1. Ceza
Dairesinin 22.11.1989 gün ve 2835/3286 sayılı kararlarında aç ık-

landığı gibi, ika edilen müessir fiulden sonra, bir ınkıta vuku bul-

muşsa, ölüm kalp hastalığı gibi müessir filin doğal sonucu olma-
yan ve bu zaman dilimi içinde olu ş an başka olayların da doğurdu-

ğu ortam nedeniyle meydana gelmi ş se, illiyet bağının kesilmesi ne-
deniyle ölüm sonucundan fail sorumlu tutulamaz.

Enfarktüs krizine sebep olan "stres" gibi psikolojik haller, pek
çok nedenden etkilenerek azal ıp çoğalabileceğinden, her krizin ne-

denini olayımızda olduğu gibi tek nedene yani bir kaç saat önce
vuku bulmu ş bir müessir fiule bağlamak, o müessir fil olayı olma-

sa dahi vukubulacak bir ölüm olay ından samğın sorumlu tutulma-
sına neden olabileceğinden ve böylece " şüpheli hallerde sanık lehi-

ne yorum yapılması gerektiği" ilkesi zedelLeneceğinden kabul edil-

mez ve her olayın özellikleri gözönünde tutularak, vukubulan bir
müessir fiille, ölüm sonucu aras ında illiyet bağımn bulunup bulun-

madığının, mevcut raporları da değerlendirerek takdiri davaya ba-
kan hakime aittir. Olay akş amı sarhoş vaziyette olan maktulün ka-
rakola gitmemek için direnmesi nedeniyle polis memuru Ahmet
Süslü tarafından zor kullan ılmak zorunda kal ındığı , maktule kar-

şı müessir fiilde bulunduğu hususunun kesinlikle tesbit edilemedi-

ği, müessir fil olayı kabul edilse dahi öldürülenin olay anında fe-

nalık geçirmeyip, ölümün birkaç saat sonra husule gelmesi, sanık
sıfatıyla karakola göturuimesinin de öldürülende stres yaratabile-
ceği, 31.5.1988 tarihli otopsi raporunda ölümünün l ıykort infarktü-

süne bağlı olarak gelişen dolaşım yetersizliği sonucu meydana gel-
diği, ölümü sırasında orta derecede alkollü oldu ğu, ölümü üzerin-
de etki edebilecek herhangi bir harici neden saptanamad ığı ... kalp
600 gr. ağırlığında, ileri derecede büyümü ş eski infarktüs izleri
mevcut, sağ kroner asterosklerotik olarak tama yak ın tıkanmış ,
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sol kroner ileri derecede sertle şmiş ve daralma var... maktulde al-
kolik hepatitisile beyinde hiperemi ve ödem tesbit edildi ğinin belir-
tilmesi de gözönünde tutulduğunda sanık hakkında mahkumiyeti-
ne yeterli ve inand ırıcı delil elde edilemeyen sanığın beraatine ka-
rar verilmesi gerekirken yaz ılı şekilde hüküm tesisi" yolsuz sayıl-
mıştır (1. CD., 20.12.1989, 2669/3632).

Kaldıki stres konusunda Yargıtay İçtihadı artık kesinleşmiş
sayılabilir ve Adli Tıp'ın anlayışı kabul edilmemi ştir. Yargıtay di-
ğer bir kararında şöyle demektedir.

"Eski bir kalp hastas ı olan, müteaddit enfarktüs krizleri geçir-
diği anlaşılan ve otopsi s ırasında "vücudunun hiçbir yerinde darp
ve cebir belirtisi tesbit edilemeyen 58 yaşındaki maktule, sam ğın
müessir fiilde bulunmas ından bir süre sonra maktul geçirdiği yeni
bir enfarktüs sonucu tedavi gördüğü hastahanede ölmüştür. Adli
Tıp Kurumu Genel Kurulunun raporunda ki şi eski bir kalp hasta-
sı olmakla birlikte, olay s ırasına kadar normal ya şantısını devam
ettirdiği, ancak olayı takiben kısa süre sonra akut enfarktüs krizi
geçirerek, tüm tedavi giri şimlerine rağmen yedi gün sonra ölüm
meydana geldiğine göre, ölüme neden olan son enfarktüs krizinin
olayın etkisi ile meydana gelmi ş olduğu, olayla ölüm aras ında illi-
yet rabıtasmın bulunduğu kabul edilmekle birlikte, maktul maruz
kaldığı müessir filin yarattığı travmatik solda fenalaşıp, enfark-
tüs krizi geçirmi ş değildir. Maktulün e şinin anlatımlarına göre, sa-
mklann evlerinden ayrılmalarından dört saat kadar sonra, sabah
saat 6 sıralarında maktul kriz geçirmi ş , kendisini muayene eden
Hükümet Doktorunun uyarılarına rağmen, derhal hastahaneye
götürülmemiş , 12.4.1988 günü götürüldüğü Ankara Numune Has-
tahanesinden 13.4.1988 günü Yüksek ihtisas Hastahanesine sev-
kedilmiş , ölüm olayı hastahaneye kald ırılışından altı gün sonra
vuku bulmu ştur. TCK.nun 452. maddesinin uygulanmasında fail-
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ce yapılan hareketin objektif takdire göre ölüm sonucunu meydana
getirmeye uygun ye elveri şli sayılması daima aranmaktadır. Her
olayın özellikleri gözönünde tutularak vuku bulan bir müessir fil-
le ölüm sonucu aras ında illiyet bağının bulunup bulunmadığımn
takdiri mevcut raporlar ı da değerlendirilerek davaya bakan haki-
me aittir. Ayrıntılan Ceza Genel Kurulunun 29.11.1982 gün,
227/450 ve 11.3.1985 gün ve 288/132 sayılı kararlarında da açık-
landığı gibi ika edilen müessir fiilden sonra bir ink ıta vuku bul-
muşsa, ölüm kalp hastalığı gibi müessir filin doğal sonucu olma-
yan bir sebepten ileri gelmişse ve maktulün zaruri olmayan davra-
mşları mevcut sebeplere eklenerek illiyet ba ğımn kesilmesine ne-
den olmuşsa, ölüm sonucundan fail sorumlu tutulamaz. Enfarktüs
krizine neden olan "stres" gibi psikolojik haller, pekçok nedenden
etkilenerek az alıp çoğalabileceğinden, her krizin nedenini olayı-
mızda olduğu gibi tek nedene, yani saatlerce önce vuku bulmuş bir
müessir fiile bağlamak, o müessir fil olayı olmasa dalı vuku bula-
bilecek bir ölüm olayından samğın sorumlu tutulmasına neden ola-
bileceğinden ve böylece "şüpheli hallerde sanık lehine yorum yap ıl-
ması gerektiği" ilkesi zedeleneceğinden kabul edilmez. Aç ıklanan
hususlar gözönünde tutulduğunda, samm maktule karşı eylemi
adiyen fiili müessirde bulunmak şeklinde nitelendirilmesi gerekir-
ken, TCK.nun 452/2. maddesinin uygulanmas ı suretiyle cezalandı-
rılmasına karar • verilmesi" yolsuz sayılmıştır (1. CD., 22.11.1989,
2835/3286).

Görüldüğü üzere iki karar arasında müessir filin varlığı ve
yokluğu farklıdır. Fakat ikisi aras ında "stres" bakımından fark
yoktur.
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ETK İ Lİ PİŞMANLIK

1) Etkili pişmarılığın mahiyeti

Kanunumuz tam te şebbüsü (TCK. 62) tammiarken. "Bir kim-
se .... ... cürmün icras ına taallük eden filleri bitirmi ş , fakat ihtiya-
rında olmayan bir sebebden dolayı o cürüm meydana gelmemi ş ise"
demiş , fakat engelin "failin ihtiyar ında bir sebebden" neticenin
meydana gelmemesine temas etmemiştir. Bu sebeple öldürmek
kasti ile yaraladiğı kimseyi pi şmanlık duyarak hemen hastahane-
ye götüren, hatta kurtulmas ı için kan veren ve kurtarankişi, ze-
hirlediği kimseye, pişmanlık duyarak kusturucu ilaçlar vererek öl-
mesini engelleyen kişi, öldürmek kasti ile suya attığı kişiyi çırpı-
nırken görüp pişman olan kişiyi suya atlayıp kurtaran kimse, "et-
kili pişmanlık" halindedir.

Pişmanlık yürürlükteki kanuna pek yabancı sayılmaz. Özel
hükümlerde pişmanlık bazı suçlarda değişik şekillerde kabul edil-
miştir. (170, 180/2, 202/3, 223, 224, 285/7, 289, 300, 326, 413, 404/3,
432, 523 maddelerde olduğu gibi). Baz ı hallerde (TCK 170, 171)
pişmanlık cezayı kaldırıcı sebep sayılmıştır. Ön tasarı ise bütün
suçlarda pi şmanlık halini kabul etmi ş , "kanunda (Tasarıda) ayrı
hüküm bulunan haller"i sakl ı tutmuştur. Böylece etkili pişmanlık
"bütün suçlar bakımmdan genel hafifletici sebep" haline getiril-
miştir (bk. Tasan gerekçesi, s. 186).

Nakıs teşebbüste (TCK 61) ihtiyar ı vazgeçmede fiile devam et-
memek gibi olumsuz bir nitelik, etkili pi şmanlıkta ise yeni bir fa-
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aliyet, neticeyi önlemek çabas ı , olumlu bir nitelik görülür. Fakat
ikisinde de ortak (1) bir nitelik vardır: Pişmanlık: Yürürlükteki
Kanuna göre fail tam te şebbüsten ceza görecek, belki "takdiri tah-
fif"den (TCK 59) faydalanacakt ır. Halbuki bu hallerde cezanın
önemli surette indirilmesi gerekli idi. Yabancı Yasalar (2) bu bo şlu-

ğu açık bir hükümle doldurmu şlardır. Adalet Bakanlığında hazır-

lanan tasarıda bu bo şluğu dolduracak bir hüküm öngörmü ştür.

Türk Ceza Kanununda şimdilik etkili pi şmanlık hakkında hü-
küm mevcut olmamas ına göre yorum yoluyla, mevcut hükümler
içinde, boşluğun doldurulmas ına çalışılmıştır: "Failde suç işlemek
kastımn artık bulunmaması neticeyi önler, en önceki kararım or-
tadan kaldırması ve böylece TCK.nun 45. maddesi ile uyu şmayan
bir durumun meydana gelmesi ve TCK. 62. maddesindeki unsurla-
rm gerçekle şmediği" düşünülmektedir (3). Bununla beraber yo-
rumla boşluk doldurulamaz. Bu itibarla tasar ı hükmü yerinde ve
zorunludur.

2) Bakanlık tasarısı :

Adalet Bakanlığınca hazırlanan Türk Ceza Kanunu tasarısın-
da (m. 20) "faal pişmanlık" olarak isimlendirilen müessese şöyle ta-
nımlanmıştır: "Bir kimse, kasdettiği cürmün icra hareketlerini bi-
tirmiş olmakla beraber gayretleriyle neticenin meydana gelmeme-
sini sağlamış veya meydana gelmi ş olan neticeyi tamamen ortadan
kaldırmış ise, kanunda ayrı hüküm bulunmayan hallerde 18. mad-

(1) Bk. Antolisei, I. n. 167; Vannini, s. 95, Erra (C.), te şebbüste ihtiyari ile
vazgeçme (Çev. Erman, İst. HF. Dergisi 1945, n. 3-4), s. 679 Battaglini
(Diritto penale ... ) n. 26, k şz. Florian, 1, s. 274, l3ettiol (1962), s. 450.

(2) D'Agostino (A.), La Condatto Susseguente al reato (Milano 1959) ss. 2 özlu
bilgi için bk. Bayraktar (K.), Faal Nedamet (Ayrı Bası İ stanbul, 1968), ss.
19.

(3) Köksal, Faal Nedaniet, s. 33.
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denin (eksik teşebbüs) birinci fikras ında yaz ılı olduğu şekilde ceza-
larıdırılır. -İştirak halinde, yukardaki hüküm sadece hareketi ile
suçun tamamlanmas ını engelleyen veya meydana gelen neticeyi
ortadan kaldıran şerik (ortak) hakkında uygulanır".

Yabancı dillerde etkili pi şmanlık anlamına "pentimento opera-
so", "Ravvendimento atuuoso", "Repentir actif' terimleri kullanıl-
maktadır.

Faal pişmanlık yerine "etkili pişmanlık" denilmesi daha doğru
olurdu.

3) Öngörülme nedeni:

Etkili pi şmanlığın kanunlarda öngörülmesi nedeni şöylece
açıklannıaktadır:

Faal pişmanlık "mağduru koruma ilkesi"nin gereği olarak be-
nimsenmi ştir. Bundan başka etkili pi şmanlık, failin daha az kötü
kişi olduğu, daha az tehlikelik arzetmesi, hukuka aykırı iradenin
geriye doğru kaiktığı, suç iradesi ile bunun z ıddı irade arasındaki
diyalektik, etkili pi şmanlığın isnadiyeti değil, sorumluluğu azalttı-
ğı sebep olarak ileri sürülmektedir (4).

Etkili pişmanlık halinde cezanın indirilmesinin takdire ba ğlı
olması daha doğrudur. Etkili pi şmanlığın içinde ceryan ettiği hal
ve şartların özelliğinin nazara alınması mümkün olur. İsviçre ka-
nunu bu usulü benimsemi ştir.

(4) Maggiore (G.), Principi di diritto penale (Parte generale, 1, Bologna, 1937),
s. 432.
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4) Neticeyi önlemek:

Etkili pişmanlığm şartı neticeyi failin önlemiş olmasıdır, neti-

ce meydana geldikten sonra bu neticeyi gidermek etkili pi şmanlık
değildir. Fakat tasarı bu hususa dikkat etmemi ştir.

Tasarıda 20. maddede şöyle denilmektedir: "Bir kimse kasdet-

tiği cürmün icra hareketlerini bitirmiş olmakla beraber gayretle-

riyle neticenin meydana gelmemesini sağlamış veya meydana gel-

miş neticeyi tamamen ortadan kald ırmış ise".

Tasarı failin "kendi çabalar ı ile neticeyi önlemesini" esas tut-

muş ise de başkasınm önleyici çabalar ına etkili şekilde katılan fa-

il dahi indirimden faydalanacakt ır.

Etkili pi şmanlıktan yararlanmak için sonuç önlenmi ş olmalı-

dır. Failin neticeyi önlemek için doktor çağırması yeterli değildir,
gelen doktorun neticeyi önlemekte ba şarılı olması, neticeyi önlemiş
olması lazımdır.

Tasarı "neticeyi önlemek" ile "meydana gelmiş neticeyi ortadan

kaldırmak" halini (Post delictum) e şit saymıştır. Bu oldukça geni ş
bir hükümdür. Emsal yabancı Kanunlardan tasar ı ayrılmıştır. Ne-

tice meydana gelmiş ise suç tamamlannııştır. Artık teşebbüs bit-

miştir. Neticeyi ortadan kaldırmanın başka hükümle kar şılanması
mümkün olabilir (5).

Pişmanlığın suçun tekemmülünden (sonucun meydana gelme-
sinden) sonra meydana gelmesi halini İtalyan Ceza Kanunu aç ık
bir hükümle "genel indirici sebep" (m. 62, n. 6) saymıştır (6).

(5) Bu konuda bk. Bettiol (G.), Dirittopenale (Palermo, 1962) s. 452 Vidal (G.),
Cours de droit erininel (Paris, 8. Bas ı 1935) s. 149 Garraud, Traite du duroit
penal Français, 1 s. 505 nt. 28.

(6) Bettiol, s. 451.
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5) Pişmanlık:

Önleme çabas ımn saiki önemli değildir. Bu çaba pi şmanlıktan
ileri gelebileceği gibi, mesela cezalandırılmak korkusundan da
meydana gelebilir, yeterki fail kendiliğinden (örneğin mecbur kal-
dığı için değil) hareket etmiş olsun (7).

Bununla beraber pi şmanlık sebebi çe şitli olabilir, çeşidine göre
cezamn ayarlanması daha isabetli olabilir. Örne ğin gerçek pişman-
lık ile korku aym şekilde takdir olunamaz.

İsviçre Kanunu pişmanlık saikini nazara almam ış , fakat ceza
indirimini takdire b ırakmış , saikin aşağı derece bir kötülük göster-
mesi halinde cezanın tayinini ayarlamak olanağını tanımıştır (8).

İsviçre Kanununun cezamn takdirinde hakimi serbest b ırak-
ması isabetlidir. Örneğin mağdura acıyarak önleme çabas ım başa-
ran kimse ile ceza korkusu ile hareket eden aras ında bir fark olma-
lıdır.

6) Özel hüküm bulunmaması :

Tasarı etkili pişmanlık hükmünü tasarıda özel hüküm bulun-
maması haline indirgeli saym ıştır.

Mer'i Kanunun özel olarak nazara aldığı en önemli pi şmanlık
hali 413. maddede yer alan haldir. Bu maddeye göre büyük tehlike
suçlarında (TCK 369-383), Nakliye ve muhabere suçlarmda (TCK
384-394) suçun neticelerini "fail, ' men'i veya tandit etmek için hu-
susi ve ciddi bir surette mesai sarf eylemi ş bulunursa" ceza "indi-
rilebilir" . Görüldüğü üzere cezanın indirilip indirilmemesi takdire

(7) Logoz (P.) Commentaire du code pe'nal Suisse (Neuehatel), 1, m. 22.
(8) Logoz, 1, m. 22.
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bırakılmıştır. Fakat tasarıda bu bölümde özel hüküm bulunmama-

sına göre tasarıdaki genel hüküm uygulanacak ve ceza indirilecek-

tir (9).

7) Ceza:

Kimi yabanc ı kanunlar etkili pi şmanlikta cezanın nakıs teşeb-

büs cezası olacağını, kimi kanunlar ise te şebbüsün cezas ının bir

miktar indirileceğini kabul etmişlerdir.

Italyan Kanunu etkili pi şmanlığı cezasızlık sebebi saymayı aşı-

rı bulmuş teşebbüsün cezas ını azaltan sebep saymıştır (10). Ba-

kanlık tasarısı ise sadece tam te şebbüsü, nakıs teşebbüs saymakla

yetinniiştir.

Yasalarda etkili pi şmanlığın cezayı kaldıncı veya hiç olmazsa

bağımsız indirici sebep sayılmasını isteyenlerde vardır (11). Norveç
Kanunu (m. 50) ihtiyari vazgeçme ve etkili pi şmanlığı (hareketinin

meydana çıkmasmdan önce olmak şartı ile) cezayı kaldırıcı sebep

saymıştır. 1931 tarihli Polonya Kanunu (m. 25) benzer bir hüküm

kabul etmiştir. 1932 kanunu ile Finlandiya Ceza Kanunu'nu (m. s.

2) gerek ihtiyari ile vazgeçmeyi gerek etkili pi şmanlığı aynı madde

içinde ele almış , bunlara ceza verilmeyece ğini bildirmiştir.

İsviçre Ceza Kanunu'na göre (m. 22/2) "kendi hareketi ile veya

başkasının hareketine kat ılarak neticenin meydana gelmesini ön-

leyen kimsenin cezas ını hakim serbestçe indirebilir". İsviçre Kanu-

(9) Gerekçe için bk. Manzini, VI, s. 372, nt. 1, Erem, Özel Hükümler, W, s. 103.

(10) bk. Maggiore, 1, s. 454.
(11) Vidal, s. 149, nt. 1.

366	
-	 4



Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (II)

nu'na göre cezanın "serbestçe" indirilmesi (m. 66) hakimin cezanın
cinsi ve asgari haddi ile bağlı olmaksızın indirilmesi demektir (12).

Tasarı etkili pişmanlık halinde cezanın indirilip indirilmeyece-
ğini hakimin takdirine b ırakmamış tam teşebbüsıın noksan teşeb-
bes sayılması yoluyla cezanın indirileceğini benimsemi ştir.

8) İştirak:

Bakanlık tasarısı indirici sebepten ki şi olarak faydalanmayı
esas tutmuş , suçun tamamlanmas ını kim (veya kimler) önlemiş
iseler yalnız onların faydalanmasını kabul etmi ştir. İştirakin fer'i
veya asli olmas ı arasında fark yoktur.

(12) Clere (F.) introduction a 1'tude du code penal suisse (Lausanne, 1942) sh.
60.	
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USUL H İ LES İ

"Meslek deontolojisi" çalışmalarında esas tutulacak ölçü kuş-
kuları içdenlikle ortaya koymak ve hisse değil, akla sığınarak so-
nuçlara varmaktır. Bazı davranışlann yasalara uygunluğu yeterli
mazeret sayılamaz. Avukat "hukuka uygunluk" ölçüsüne ba ğlıdır.
"Hukukun üstünlüğü" kavramı "meslek deontolojisi"nin ilkelerin-
de tükenmez kaynak"dır. Bu yaz ımızda yapmak istediğimiz dene-
me akla hitap eden bir meslek deontolojisinin kurulup kurulama-
yacağım göstermek çabas ıdır. Bunun için somut bir konu seçtik:
Usulde hile.

Genel anlamda "dava"n ın taraflar arası bir mukavele kavram ı-
na dayandığı fikrinden, davanın kamu vasfina intikali, "usül hile-
si" kavramına da etkili olmu ştur:

1) Kavramın mahiyeti: Davanın mukavele fikrinden ceza hu-
kukunda kamu kavram ına geçişi "şahsi intikam"dan Devletin ce-
zalandırmak hakkına geçişine benzemektedir. Davada taraflarm
iradesi haricinde, bir üçüncü kuvvet, ihtilaflar ın çözümü ile görev-
lidir. Bu anlayış , davayı taraflar aras ındaki ihtilafin haline matuf
bir anlaşma (mukavele) sayan fikir ile izah edilemez. Davada hu-
susiyet hakimin temsil ettiği "üstün irade" de toplamr.

Davaya hile karıştırılması davamn bir "adli mukavele" olarak
izahı ile davamn kamu vasfinda olmas ı arasında, neticede fark
yoktur. Her iki anlayışta da irade (ikincisinde hüküm verecek olan
üstün irade) ifsat edilmi ş , dolayısiyle doğru olan karar verileme-
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miştir. Davada hilenin "pasif süje"si daima "yarg ıç"tır. Carnelut-

ti'nin dediği gibi taraflar, birbirlerine değil, daima "yargıç"a hitap

ederler.

2) Hilenin çe şitleri: Tarafların anlaşmalı hilesi, tek tarafl ı
hile, olmak üzere, ba şlica iki çeşit ile tefrik olunur. Tali tefrikler de
mümkündür. "Anlaşmasız tek tarafl ı hile" gibi. Bu çe şit hilede iki
tarafin birbirlerine karşı hile kullandığı görülür. Anla şmalı hile de
ise taraflar aras ında hile hakkında bir i ştirak mevcuttur. Bazan
hile taraf olmayanlardan da gelebilir. şŞahidin hilesi (yalan şaha-
deti) gibi.

Bütün hile çe şitlerinin birle ştiği bir nokta mevcuttur: Hile,
yargıcm adaleti bulma çabas ını şaşırtır veya güçle ştirir. Konuyu
bu yönden ele almak laz ımdır. Hilenin, hükme tesirine göre müey-
yidelendirilmesi doğru olmaz. Zira, yargıcın hükmünü haz ırlayan
"saik"lerin tahlili şu veya bu yöne göre bölünmesi adeta imkans ız-
dır. Bununla beraber pek mü şahhas baz ı hallerde "hile" ile "hü-
küm" arasında "sebep - sonuç bağı" açık olarak görülebilir. Bu iti-
barla hükümlerde "gerekçe" ve "delile dayanan vicdani kanaat", se-
bep-sonuç bağım göstermesi dolayısiyle hükmün değerlendirilmesi
bakımmdan da zaruridir.

Usfıl hilesinin "hile" olarak, mahiyeti itibariyle "umumi hile"
(mesela borçlar hukukundaki hile) kavram ına benzeyeceği tabiidir,
fakat doğrudan doğruya yargıca matuf olması , kamu vasfında bir
usul münasebetine taallük eylemesi balumlar ından usül hilesi
"umumi hile"den ayr ılır.

Yargıcın iradesini ifsat eden bir kavram sayilması suretiyle ve-
ya davada tarafların bağlı olmaları lazım gelen ve dava münasebe-
tinin esasında mevcut sayılan "hüsnüniyet vazifesi"nin ihlali şek-
linde "hile" 34 izah etmekte - zann ımıza göre - isabet yoktur. Hile

MOMTU

370

	

L'M'i



Prof. Dr. FARUK EREM ARMA ĞANI (İİ )

kanunların kazai yol ile tatbikine karşı , yani yargılamaya karşı bir
fiildir. Bu filin herhangi bir davada "hukuki meseleler"e taallük
etmesine imkan yoktur. Hile ancak "maddi meseleler"le alakal ı
olabilir.

3) Sanığın hilesi: Davada samğın hususi durumu sebebi ile
onun tarafindan yap ılanın hilenin bir hususiyeti olmak laz ım gelir.
Her ne kadar sanığın da "dava münasebeti"ne ba ğlılığı ve dolayı -
siyle iyi niyetle hareket vazifesi iddia edilebilirse de, itham ın hede-
fi olması sanığın hususi durumunu meydana getirir. Zira kanun
sanığa kendini müdafaada en geni ş serbestiyi tanımak isteğinde-
dir. Fakat bunun müdafli de kapsadığı söylenemez.

Sanığın sorgusu hakkında kanunların ihtiva ettiği hükümler
ve bilhassa sanığın sorgusunun, kendi lehinde olan hususlar ı bil-
dirmesine mani olmayacak tarzda icras ı hakkındaki kaide
(CMUK. 135) kanun vaz ıının isteğini açıkca gösterir. Baz ı kanun-
larda bu serbestinin, sanığın hüviyeti hakkında yanlış bilgi verme-
sinin cezalandırılması suretiyle, tandidi yoluna gidildiği görülmek-
tedir (bk. İtalyan CK. 496, k şz. TCK. 343).

Fiihakika sanığın hüviyeti hakkında doğru bilgi vermesi husu-
sundaki böyle bir hükmün haks ız olduğu iddia edilemez. Zira hü-
viyeti hakkında bilgi vermek san ığın "müdafaa serbestisi"ni tandit
etmiş olamaz. Kaldı ki hüviyeti hakkında sanığın yanlış bilgi ver-
mesi, hatta bilgi vermekten çekinmesi masum üçüncü şahısların
haksız bir itham altında kalmas ına da sebebiyet vermiş olabilir.

Usül Kanununun gerekçesinde şu kanaat izhar olunmu ştur:
"İsticvabın bir hedefi de, maznunun hüviyetinin ve suça ve cezaya
müessir olabilecek ahvali şahsiyesinin tesbitidir. Binaenaleyh, ha-
kim bir taraftan maznunun hüviyetini tesbit edecek vesaiki tahar-
ri, diğer cihetten sevab ıkı ahvali, içtimai vaziyeti, temayülatı ruhi-
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yesi, ailesi, vaziyeti akliye ve bedeniyesi gibi şahsm maddi ve ma-

nevi anasırını tahakkuk ve tesbite çal ışır."

Tatbikatta ceza davalar ında rastlanan "atfı cürüm" (sanığın

suçu bir başkasına atması) hadisesi müdafaa serbestisi içinde mü-
talaa edilemez. Bu müdafi içinde dü şündürücü bir konudur. Böyle

hallerde "iftira"nın diğer şartları mevcut ise sanık bu yönden de ta-

kibe uğrayabilir. Zira haks ız atfı cürüm, neticede bir "hile"dir. Esa-
sen iftira bakımından "saik"in ehemmiyeti. yoktur.

Görülüyor ki sanığın hilesi esas itibariyle "müdafaa hakk ı"nın
zaruri neticesi olan bir serbestiden istifade etmektedir. Bununla
beraber, müstakil suç sayılan bir hareket (mesela sahte vesika ib-
razı) suç olmakta devam edecektir. San ık için, hoşgörü ile kar şıla-
nan bir davramş , müdafi için vahim bir tutum say ılabilir.

4) Hhlenin müeyyidesi: Usfılde hilenin bir çe şit "usül dolan-
dırıcılığı" sayılması lazım gelip gelmediği üzerinde de durulmu ş-
tur. Hukuk davas ında taraflardan biri, yargıcı aldatır ve diğer ta-
rafa maddi zarar veren bir karar al ırsa, bu hallerde "dolandırıcılık"
mevcut mudur? (bk. Logoz, 1, m. 148, n. 6). E ğer taraflar, yalanc ı
şahit veya hakikat hilafi bilirki şi temini gibi yollara sapmak veya
sahte vesika ibraz etmek gibi şekillerle yargıcı hataya düşürmüş -
lerse, bu hareketler ayr ı birer suç teşkil ettiklerinden ait oldukları
hükümlere göre cezaland ırılır. Ceza davas ında durum biraz daha
değişiktir. Zira "müdafaa hakkı", bazı ahvalde buna inzimam eden
"müdafaa masuniyeti" san ığa kısmen serbesti tamm ıştır. Fakat bu
serbestinin "savunma pervas ızlığı" anlamına gelmez. Müdafi çok
dikkatli olmalıdır.

"Usül hilesi" terimi adliye aleyhine suç veya herhangi hususi
bir suç te şkil etmeyen bir hareket ile yarg ıcı aldatmak suretiyle
karar istihsal etmek manasına alınabilir. Belki de bunda zaruret
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vardır. Bu manada usül hilesinin müstakil bir suç sayılmas ı için
Ceza Kanununa bir hüküm ilavesi doğru olur mu? Doğru ise böyle
bir suçun yeri doland ırıcılık hükümleri mi, yoksa adliye aleyhine
suçlar bölümü müdür? Liszt, bu hilenin, mer'i hükümlere göre do-
landırıcılık sayılacağı düşüncesindedir (Liszt, Il, s. 266; diğer al-
man müellifleri için bk. Escobedo, studi sul reato di trufFa (1928, s.
160) Tolomei'nin fikrine göre, hilesine kanuni bir şekil vermek su-
retiyle yargıçtan hakkı olmayan bir şey istihsal etmiş bulunmak
cezasız kalmamalıdır. Hile, adli makamlara matuf olunca daha
ağır sayılmalıdır (Escebedo (=dan naklen, 161). Logoz, Federal
Mahkemenin - hiç olmazsa şimdilik - meseleyi menfi olarak kara-
ra bağladığım, bunun gerekçesi olarak da yargıcın davadaki husu-
si durumunu nazara aldığını bildlirmektedir (Logoz, 1. m. 148, n. 6).
Goldschmidt ise davada taraflardan birinin "yalan" ımn suç sayıla-
mıyacağı , zira hakimin tek tarafin iddiasma itimat etmeyeceği ka-
naatindedir (Goldschmidt, in torno 1 concetto di truffa (Riv. italiano
di diritto penale, (1936), ss. 210).

Zannımıza göre kanunun husisi hükümlerle müeyyideye bağ-
ladığı hileler dışında kalabilen "usül hileleri"nin umumi ve ta-
mamlayıcı bir hükümle cezalandırılması zaruridir. Dava, ciddi bir
ameliyedir. "Yalan"ın, "hile"nin yargıç huzurunda olunca bir çeşit
muafiyetten faydalanması mantıksızdır. Bundan "müdafaa hak-
kı"nın zarar göreceği düşünülemez. Zira yalan, hile, tasni "savun-
ma aracı" olamaz.
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SOYUNU SÜRDÜREBILMEK..	 ..	 .. - ..
OZGURLUGU

Giriş: Kürtaj, Tüp-Bebek, yapay döllenme, k ısırlaştırma gibi
konular üzerindeki tartışmalarda ortaya at ılan düşünceler farklı ,
çoğu kez birbirinin karşıtıdır. Hukuksal açıdan nas ıl bir sonuca ya-
rılabilir?

Konuyu ümanist doktrin aç ı sından inceleme belli bir sonuca
varmayı sağlayabilecektir. "Her şeyin ölçüsü insanchr" sözü (Prota-
goras) Hukukun, insan için yarat ıldığını gösterir. Bu aç ıdan "Antik
Ümanizma"mn çağdaş Ümanizmaya kadar geçtiği uzun yol, gele-
cekle kıyaslanırsa bir adım gibi kısa görünecek, fakat bu bir tek
adım insanlığa sonsuz umut sağlayacaktır. Çünkü bu adımı atabil-
mek kolay olmadı .

"Insanla hayvan, yirmi milyon yıl geride ortak bir atada birle-
şiyordu". Bu çok geride kalmıştır. insanlığın, dönüş yolu yoktur.
(Hançerlioğlu)

İnsanlar, hayvanlar gibi döllenemez. Bu nedenle döllenme do-
ğa kurallarına terkedilmemelidir. Doğa insanı, belli bir yerde yal-
mz bırakır. Doğaya sığınmak güveni yitirilince insanl ık ilkelerine
açlık başlar. Doğamn gözünde insan diğer canlılardan farklı değil-
dir. İnsan doğa kurallarından ayrılabilmekle insanlığmı kazandı .

Yepyeni bir kavram karşısındayız; "Soyunu sürdürebilmek öz-

gürlüğü" veya "döllenme özgürlüğü".
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Bu özgürlük çocuk sahibi olmayı veya olmamayı aynı ölçüde
kapsar. Yukarda i şaret ettiğimiz konuları (kürtaj, tüp-bebek, ya-
pay döllenme, kısırlaştırma, önleyici önlemler ve bu gibi) sonuca
bağlarken, bir kanıya varırken bu noktadan hareket edilmelidir.

İlk bakışta bu konular birbirine kar şıt görünebilirler, örneğin
kürtaj doğumu önler, tüp bebek doğumu saklar, fakat birle ştikleri
ortak nitelikleri vardır. Bunların hepsi eşlerin çocuk sahibi olmak
veya olmamakta sadece kendilerinin karar verebilecekleridir.

Raslantı döllenme sayısız felaketlere yol açabilir. Çocuk sahibi
olmakta eşlerin iradeleri esas tutulmalıdır. Eşler, sosyal, ekonomik
yönden, sağlık açısından çocuk sahibi olmayı veya olmamayı sap-
tayabilecek durumdadırlar. Bu konuları örneğin "nüfus planlama-
sı" ölçüsüne göre çözmek insanlık açı sından ne kadar haksızsa, "Ir-
kin tümlüğü" gibi düşüncelerle, ırksal evlenme yasaklanyla konu-
nun değerlendirilmesi o ölçüde haks ızdır.

Yukardaki düşüncelerle, kürtaj ın yasaklanmasım, çocuk sahi-
bi olmak isteyenlere olanak sa ğlanmasını , çağdaş Devletin görev-
lerinden saymaktayız. Kürtaj ın serbest olmas ı yeterli sayılmaz.
Bunun ana için tehuikesizce gerçekle şmesini, çocuk sahibi olmak
isteyenlere de olanak sağlanmasını bu amaçla yalmz tıbbi değil,
sosyal yardımların da esirgenmemesini gerekli görmekteyiz. Konu-
muzu bu açıdan aşağıdaki açıklamalarla daha berrakla ştırmak is-
teriz:

Yapay Döllenme: Yapay tohumlamaya yasal olanak görme-
yen Adalet Bakanlığı şu kanaattedir. "Ne özel hukukla ilgili mev-
zuatta, ne ceza yasalar ında, insanlar üzerinde yap ılacak sun'i to-
humlamayı yasaklayan veya buna olanak veren veya yap ılış usulü
ile sonuçlarını düzenleyen hiç bir hüküm bulunmamaktad ır", "Ev-
lilik birliği içinde kocadan olmad ığı bilinen bir çocuğun, sun'i to-
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humlama sonucu doğumu nedeniyle ortaya ç ıkacak çeşitli sorunla-
rı çözümleyecek hükümlerin yas alar ımızda bulunmaması dolayı-
sıyla sun'i tohumlamaya olanak bulunmadığı" sonucuna vanimış -
tır.

a) Türdeşlik: Hiç olmamanın yerine, yarım evlat sahibi olma-
mn ailenin sürekliliğini sağlayabildiği söylenebilir. Fakat konu
dikkatlice ele alınmalıdır. Tıbbi yardımlarla türdeş döllenme ısrar-
la denenmeli, sonuç al ınamıyacağı kesinlikle anlaşıldıktan sonra
yapay yola gidilmelidir. (Özlü bilgi için bk. Cihan, E. Sun'i İlkah İs-
tanbul, 1971). Organ naklinde yap ıldığı gibi (2238 sayılı yasa) ko-
nuyu her açıdan düzenleyen bir yasa gereklidir.

b) Karşılaştırmalı Hukuk: 1980 yılında Fransa'da yapay döl-
lenmeyi kabul eden bir yasa gerekli düzenlemeyi de getirmi ştir. Bu
yasaya göre yapay döllenme sonucu çocu ğun "nesebi sahih" sayıla-
caktır. Yalnız bu hak evli olmayanlara tamnmamıştır. Para karşı-
lığı tohum vermek yasaktır. İşlemlerde gizlilik şart kılınmıştır.
Fransa'da bu yasanın kabulüne nüfus artışındaki duraklama, ev-
lat edinmelerin azalmas ı neden olmuştur.

c) Kiralık Anne Kavram ı: Kiralık anne uygulamas ı (karısı kısır
olan kocanın spermelerinin yapay dölenme ile bir kadına yerle şti-
rilmesi) özellikle Amerika'da h ızla ilerlemektedir. Hatta gizliliği
daha iyi sağladığı gerekçesiyle "kiralık anne şirketleri" kurulmuş-
tur, müracaat bu şirketlere yapılmaktadır. Bazı kurallar da belir-
meye ba şlamıştır, örneğin kiralık annenin bekar olmas ı tercih edil-
mektedir, eğer evli ise kocas ının rızası şart olarak aranmaktadır.

Gebe kalacak kadının, tohumun sahibi erkeği bilmemesine
dikkat edilmekte, bunu ara ştırmayacağına ilişkin bir belge imza-
lattırılmaktad ır.
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Kiralık annelikte iki olas ılık vardır. Ya babanın spermleri kira-

lık annenin rahmine konur, yahut yumurta üretebilen fakat rü şey-

min üterüste yerle şmesini başaramayan annenin yumurtas ı ile ba-

banın tohumunu tüpte -tüp bebek metodu ile- birleştirildikten son-
ra büyümesi için kiralık anneye yerleştirilir.

Yapay döllenme sadece çiftlerden birinin kı sır olması halinde

değil, hareket imkansızlığı içinde olan e şler açısından da uygula-
nabilmiş , örneği belden aş ağı felçli bir çift bu yolla çocuk sahibi
olabilmiştir.

Tüp-Bebek: Bu konuda tıbbi başarı sağlanmıştır. Yapay döl-
lenmeden daha çok az sorunlar getirecek Tüp-Bebek uygulamas ı ,
bazı kı sırlıkları gideren bir uygulamad ır. Aile müessesesi aç ısın-
dan sakıncası yoktur. Diyanet İşleri şu kanısını açıkladı: Tohum,
ana-babaya ait ise İ slam dini aç ı sından hiçbir sakınca yoktur.

Tüp Bebek olayını ilk zamanlarda katolik kilisesi kınadı . Bazı
bilim çevrelerinde kuşku ile karşılandı . Artık bu kuşkular dağılmış
gibidir.

İlk tüp bebek Louise Browe (kız) 8 Temmuz 1978 de do ğdu,
ikincisi Alastair Montgomerry (erkek) 14 Ocak 1979 da dünyaya
geldi. Bundan sonra ba şka başka ülkelerde diğerleri onları takip
etti.

Esasında "Tüp Bebek'in annesi "kısır" değildir. Yaratılış veya
sonradan meydana gelen nedenler (travma sonucu organ tahribat ı
gibi) hariç tıbben "kısır kadın" yoktur. Tıb bu gün baz ı engelleri gi-
deremiyorsa da "metod" bulunmuştur. Örneğin "Tüp Bebek" ola-
yında annenin kanalları kapalıdır veya hareketsizdir. 0 halde ça-
re bulunabilir, döllenme tüpte yap ılır, döllenmiş yumurta üterüse
yerleştirilir. Eğer bu ameliye başarılı olursa bundan ötesi ananın
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"biyolojik görevi", dolayısıyla sorumluluğu ve ilerdeki "ana şevka-
tı"mn nedeni ve kaynağı olur.

Amerikada "Barren Vakfi" ilk tüp bebeğin doktoruna (Dr. Pat-
rick Steptoe, Jinekolo ğ ve Robert Edwards, fizyoloji bilgini) 15 Ka-
sım 1978 günü ödül vermeyi kararla ştırmıştı. Fakat verilmedi. Be-
bek, ana babamn birleşmesinden olabilirdi, hekimler bunu kendi
başarıları sanabilirlerdi. Bu hekimler şarlatan da olabilirlerdi. Bu-
nun üzerine ad ı geçen iki İngiliz hekimi "Tüp-Bebek tekniği"ni-
açıkladılar, açıklama doyurucu ve inand ırıcı oldu.

Tüp Bebek ameliyesi çok basit, fakat ileri bir tekniği gerektir-
mektedir. Ayrıca döllenme am için en elveri şli biyolojik ortam ı ve
zamam ayarlamak dikkat edilecek hususlardand ır.

Yumurta (ovule) ve spermaozoit yalnız başlarına biyolojik bir
"hiç"tir. İki aybaşı arasında olgunlaşan yumurta tek, spermatozo-
itler pek çoktur, bunlardan yalnız biri yumurtayı dölleyecektir. Bu
tercihin J"yumurta"dan geldiği bilinmekte ise de "tercih" (seçme)
sebebi bilinmemektedir. Tıpkı organ naklinde olduğu gibi "kabul"
bir sorun olarak ortadadır.

Anestesi yapılmış anneden ucu ışık veren bir J'eoelioseope" ile
alman olgunlaşmış yumurta tübe konmaktadır. Isı 37 derece ola-
caktır. Spermalarla yumurta 30 saat kadar tüpte beraber tutul-
maktachr. Bundan sonra döllenmi ş yumurta üterüs'e yerleştiril-
mektedir.

Anamn olgun yumurtas ı ile babamn spermi bir kapta birle şti-
rilmekte ve böylece döllenmi ş yumurta 3 gün sonra üterüs'e yerle ş-
tirilmektedir. Erkeğin spermi merkezkaç bir aletle y ıkanıp yaban-
cı maddelerden ve ölü hücrelerden arındırıldıktan sonra birleşme
kabına konmaktadır. Döllenmi ş yumurta üterüs'e gece yerle ştirilir,
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gece yapılırsa tutma olanağımn daha fazla olduğu görülmüş , fakat
nedeni henüz anlaşılamamıştır.

İngilteredeki başarı da her iki tüp bebek erken doğmuşlarch,

fakat sağlıklı idilir.

Yumurta döllenince anlayabileceğimiz zaman kavram ının dı-

şında sıvısal bir z ırhla çevrilir, dışarda kalan spermatozitler çekil-

meyi yeğlerler, üterüste kısa sürecek "serseri ya şam"larını yürü-

türler, sonra ölüleri d ışarı atılır.

Tüp-Bebek olayının beklenmedik özelliklerine de rasland ı . Pek

çok anne çocuklarının "tüp bebek" yoluyla meydana geldiğinin bi-
linmesini istememektedir. Bunun sebebi hem kendilerinde bir ku-
surun bulunduğunun bilinmesini, hem de çocuklar ımn garipsen-
mesini, istememelerindendir. Bu sebeble dünyada kaç tüp bebek
olduğuna ilişkin kesin bilgi sahibi değiliz. Fakat sebeb sadece bu

değildir. Yumurta yerleşip gebelik başlayınca anne çok kez asıl
doktoruna artık görünmemektedir.

Tüp tekniğindeki bir eksiklik Avusturalya'daki bir vakada dik-
kati çekti, tüp bebek ikizdi, ikizlerden biri sağlıklı , diğeri kalbi za-

yıf ve "mavi çocuk" olarak doğdu, yaşamadı .

Tüp Bebek metodu son günlerde hayvanlar üzerinde denenme-
ye başlandı . Özellikle soyu tükenmekte olan baz ı hayvanlar aç ısın-

dan faydalı olacağı düşünülmektedir. Şimdilik Londra Hayvanat

bahçesinde erkeği bulunmayan veya çiftle şmeleri sağlanamayan

bazı hayvanlara bu metot uyguland ı ve yavru elde edildi. Pensil-
vanyada ilk tüp dana elde edildi. Bu ilginç bir konudur. Genellikle
denemeler hayvanlar üzerinde yap ıhr, sonra insanlara uygulanır.
Bu kez aksi oldu.
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Kısırlaştırma: Gebeliği engelleyici önlemlerden biri de "kı sır-
laştırma"dır. Hazırlanan tasarıda Sterilizasyon (=kı sırlaştırma)
ameliyatımn" tıbbi sakınca olmadığı takdirde re şit kişinin isteği
üzerine yapılabileceği" belirtilmiştir. Görüldüğü üzere bu konuda
rızadan gayri bir ko şul aranmamaktadır. Sterilizasyon ve rahim
tahliyesi yap ılabilecek yerlerin, koşulların, kişiden istenecek bel-
genin ve sair hususların saptanmas ı yapılacak tüzüğe bırakılmış -
tır.

Tasarıya göre "bir erkek veya kad ın üzerinde rızası hilafina
sterilizasyon yapmak" suç sayılmıştır. Eğer bu iş J'sterilizasyon
ameliyatı" yapma yetkisi olmayan ki şi tarafindan yapılırsa ceza
yarı oranda artınimaktadır.

Yeni tasarıda-özellikle- erkek açısından kısırlaştırma öngörül-
mektedir. Bunun tekniğinin çok basit ve tehlikesiz oldu ğu kabul
edilmektedir. Sperm ta şıyan kanalların (vasdeferans'ın) iki taraflı
olarak kesilmesi ile kısırlık kesin surette sağlanabilmektedir. Bu
ameliyattan sonra cinsel güçde hiç bir azalma olmamaktad ır. Ayrı -
ca arzu edildiği zaman, tersine yapılan bir ameliyatla kanallar ın
yeniden çalışması sağlanabilmektedır.

Kanalları kesmekle kı sırlaştırılan erkeğin, husyelerine yerleş -
tirilen çok ufak bir torbacığa spermeler akıttırılıp biriktirilmekte,
istendiğinde oradan alınarak kadına "yapay döllenme" yoluyla ve-
rilmektedir ki, kanal kesmeden dönüşün başarılı olmadığı haller-
de bu bir çeşit garanti sayılmaktadır.

Bu konuda baz ı hukuksal sorunlarla kar şılaşılmıştır: Alman
Federal Mahkemesinin yeni bir karar ına göre (18.3.1980) "Kı sır-
laştırma" ameliyat ına rağmen doğum halinde hekim, etkisiz do-
ğum kontrol hap ı imal eden kurulu ş , ananın istemediği doğum
sancı sını çekmesinden dolayı J'manevi tazminat"a, babaların, iste-
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mediği çocuğun erginlik ya şına kadar yapacağı masraflar için de
"maddi tazminat"a mahkum edilebilecektir. Federal Mahkeme or-

tada somut bir zararın mevcut olduğu, tazminin ahlak değer kural-

lanna da aykırı düşmeyeceği kanısına varmıştır.b

Kimyasal Önlemler: Engelleyici hapların bazı tehlikeler ya-

ratabileceği Thalidomide olayı ile belirgin hale geldi. Bu haplar ge-

beliği önleyemediği gibi, doğan çocuklar ı n eksik organlı (kolsuz,

bacaksız gibi) oluşu büyük felaketler doğurdu.

Son günlerde erkeğin sperm üretme olanağının geçici olarak

durdurulmas ım sağlayan bazı kimyasal maddelerin bulunabilece-

ği ve bunlann kadınlardaki kargaşayı yaratmadığı ileri sürülmek-

tedir. Bunlar arasında LHRH denen bir maddenin erkeklerde

sperm sayısım bir milimetre karede 94 milyondan 12 milyona dü-

şürdüğü saptanmıştır. Bu ilacın hap biçiminde alinamıyacağı , en-

jeksiyon veya burun damlas ı halinde alınacağı bir kaç gün devam

edilince bu sayımn sıfira düştüğü, fakat birakilınca kısa sürede bu

geçici kısırlığın hemen kaybolduğu görülmektedir. Fakat bir sakın-

ca ortaya çıkmıştır. ilaç "testosterone ho:rmonunu" da azaltmakta-

dır. Şimdi bu yan etkinin kaldırılmasına çalışılmaktadır.

Henüz kesin olarak bilinmemekle beraber Çin'de pamuk çekir-
değinden üretilen bir ilacın bulunduğu, fakat ateş yaptığı için bu

etkisinin ortadan kaldırılmasma çalışıldığı bilinmektedir.

Haplarla önlemenin yan tesirleri az de ğildir. Her yeni bulu şun

yan tesirleri olup olmadığının saptanabilmesi için en az ından 20

yıl denenmesi gerektiği tıpta kural olarak ileri sürülmektedir.

Çünkü baz ı yan etkilerin çok geç ortaya çıktığı görülmektedir.

Kürtaj: Cinsel zevkin sonucuna katlanmak zorunluğu bir çö-

züm değildir. istenmeyen "cenin"i döl yata ğında tutabilecek hiç bir

güç yoktur.
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"Çocuk düşürme ve kürtaj sorunu evrensel bir olgu. Konunun
insanlık tarihine kadar uzanan bir boyutu var" (Atabek, Erdal, Ço-
cuk Düşürme ve Kürtaj, Önsüz).

Kürtaj sözcüğü, eskiden "küret" denilen bir aletle rahmin ci-
darları kazınarak çocuk alındığı için ve bu ameliye kaz ımak (cur-
rettage) anlamma geldiğinden, bu alete izafeten kullanılmıştır. Fa-
kat şimdi bu usul terk edildi, daha ilerlemi ş, daha az tehlikeli
usuller mevcut bulunmaktad ır.

Kürtaj deyimi kürete deyimi kürete etmekten (kaz ımaktan)
gelmekte ise de gebeli ğe son verici tıbbi başkaca yollarda vardır,
"vakum aspirasyon", "histeretomi", "su kesesine (veya vücuda) ba-
zı ilaçlar uygulamak gibi".

a) Nüfus Artışı: Memleketimizde haz ırlanan tasanya göre du-
rumun değerlendirilmesi faydalı olabilir. Tasanmn ba şlığı "557 Sa-
yılı Nüfus Planlamas ı hakkındaki Kanun ile Türk Ceza Kanunun-
da değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı"dır.

Tasarmın bizim anlayışımıza göre isabetsiz yönü konuyu nüfus
planlamas ı açısından alması ve Türkiyemizde bir nüfus patlaması-
nin varlığı görünümünü vermi ş olmas ıdır. Bu konuya ağıda deği-
neceğiz.

Tasarının gerekçesinde "1965 yılında yürürlüğe giren" Nüfus
planlamas ı hakkındaki kanundan bu yana "15 seneyi aşkm bir sü-
re geçmiş olmasına karşın nüfus artış hızının azalması konusunda
istenilen (!) düzeyde başarı elde edilemediği belirtilmektedir.

Memleketimizde hızlı nüfus artışı bir gerçektir. Fakat duyulan
kuşku -dış akımların etkisi altında, bir çeşit "özenti"dir. istatistik
çalışmalarına göre eğer bir memlekette nüfus artışı yılda %1 ise o
memlekette ancak 70 yılda nüfus bir misli artmış olacaktır. Artış
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%2 ise 30 yılda, %3 ise 23 yılda, %4 ise 17 yılda nüfus iki misli ola-
caktır.

Memleketimizde art ış %2.6 olarak hesaplanmıştır, fakat buna
halen yurt dışındakiler eklenirse belkide artış %3 olacaktır, o hal-
de 2000 yılında 80 milyon alaca ğız.

1980 yılında yap ılan genel nüfus sayımının, sosyal ve ekono-
mik niteliklerini belirleyen istatistiklere göre, bir yıl içinde, ülke-
mizde 1 milyon 59 bin 123 kad ın, 1 milyon 80 bin 36 çocuk dünya-
ya getirdi. Buna göre 20 bin 913 çocuk ikiz ya da üçüz olarak dün-
yaya geldi.

Devlet istatistik Enstitüsünün bu konudaki ara ştırmasında,
12-14 ya ş grubunda evli olan 18 bin 78 kad ına da yer verildi ve
bunlardan 880 inin çocuk dünyaya getirdiği ortaya çıktı . En çok
doğurganlık ise, 20-24 ve 25-29 ya ş grubunda oldu. 20-24 ya şları
arasında çocuks ahibi olan anne sayısı 328 bin 252 olarak tespit
edildi. 25-29 yaş grubunda ise, 295 bin 630 kadında, 12 bin 215 ço-
cuk doğurdu.

b) Nüfus Planlamas ı Özentisi: Türkiyemizde "nüfus patlamas ı"
diye isimlendirilen olayın, örneğin Hindistan gibi ülkelerinkine
benzer boyutlara ula ştığı söylenemez.

Türkiyemizde nüfus patlamas ı gibi bir olayın varlığı söz konu-
su değildir. Yaklaşık 1 milyon karelik bir ülkemiz var. 13 milyon-
luk ülke olduğumuz amanki kalkınma hızı bugün 45 milyonlukta-
kinden çok düşüktü. Nüfusumuz, tüm ekonomik, sosyal, e ğitimsel
önlemleri aldığımız takdirde kalkınamamak ç ıkmazından bizi
uzak tutabilecek niteliktedir.

Kürtaj sorununu bir "nüfus planlamas ı" amacı olarak incelersk
konuyu, kendisini çok a şan bir alana aktarm ış oluruz. Kürtaj ister
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serbest ister yasak olsun, nüfus planlamas ına hiç bir etkisi yoktur.
Nüfus planlamas ı çok geniş , çözümü ba şkaca sorunlara bağlı bir
"sosyal ekonomi" konusudur. Bizce kürtaj, soyunu sürdürebilmek-
le ilgili "hakkın kullanılması" sorunu olarak - diğer bir deyimle-
hukuksal aç ıdan ele alınmalıdır.

Nüfus planlamas ı konusunda acaba Türk toplumu ne dü şünü-
yor? Bütün dünyada literatür şeklinde süregelen bir akımın (nüfus
planlaması akımımn) Türk toplumuna uygun, bilinçli bir yans ıma-
sı varmıdır? Yoksa yasayla topluma kabul mu ettirilecektir? Bu ko-
nuyu bir yabancı ele aldı . "Türkiye de nüfus sorunu kar şısında hal-
kın düşünce ve eylemi" konusunda Bernard Berelson., Sa ğlık Ba-
kanlığı , Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Te şkilatı ve MD
Araştırma Bürosunun işbirliği ile 240 köy, 46 ilçe, 29 ilde yap ılan
araştırma sonucunda "Türk ailesinin %60'mn 2-4 çocuk istedi ği"
saptanmıştır.

Kırsal bölgelerde hiçbir sımrlama düşünülmemektedir, zira
kırsal bölgede çocuk ölümü oran ı, kentlere göre daha fazlad ır, köy-
lü aile geriye ne kal ırsa bana yeter anlayışı içindedir. "Canı veren
tann rızkını da verir" tevekkülü esas ında böyle bir anlayışa dayan-
maktadır.

Diğer yandan kırsal bölgede geniş aile daha güçlü, kentlerle
küçülen aile daha geçerli görülmektedir.

Kentte ailenin küçülüşü kuşkusuz ekonomik faktörlerle izah
edilebilir. Ayrıca kentte çalışan kadının sorunu başkadır.

Hazırlanan tasarının gerekçesinde gebeliğine son verilmesini
isteyen kadınların bu isteklerinin zaten sahip olduklar ı çocuk sa-
yısı ile ilişkili olduğuna temas edilmekte ve şöyle denilmektedir:
Yap ılan araştırmalara göre "kadınların %75,3 si veya daha az sa-
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yıda çocuğa sahip olmayı istediklerini belirtmişlerdir. Halbuki ai-

lelerin sahip olduklar ı ortalama çocuk sayısı 5 dolayındadır. Ara-

daki 2 çocukluk fark istenmeyen gebeliklerin ürünüdür".

Nüfus azlığı veya azalması ile kürtaj ın yasaklanmas ı arasında

her memlekette ilginin varlığı iddia edilemez. Örneğin nüfusu 4.5
milyon olan Danimarkada kürtaj serbesttir. Ve Danimarka hükü-
metinin cinsel eğitim komisyonuna göre yılda yaklaşık 20 bin kür-

taj yapılmaktadır. Ayni şekilde İsviçrede bir uzmanlar komisyonu

haftada iki defa toplanmakta, ba şvuruları incelemekte, isteğin ka-

bulü halinde yasa ile saptanan (ki oldukça cüzidir) ücreti ödeyerek
hastahanelerde kürtaj yap ılmaktadır.

Birleşmiş Milletler Dünya nüfus konferans ı.ndaki açıklamala-

ra görü düşürülen çocuk sayısının bütün dünyada 30 milyon civa-

rmda olduğu belirtilmiştir.

Nüfus planlaması konusuna ekonomik yaklaşımla politik yak-

laşım aynı sonuçları vermemektedir. Örneğin Hindistan nüfusunu
azaltmak veya hiç olmazsa dondurmak çabas ı içinde, İsrail nüfu-

sunu artırmak politikasını gütmektedir.

c) Önleyici ceza anlay ışın ın iflas ı: Suçları sadece cezalarm ön-

lediği inancı çoktan 7itirildi. Eğer kanunun yasakladığını sosyal

çevr kusur saymıyorsa uygulama istenen sonucu sağlayamaz. Çev-

renin kendisini ayıpladığı korkusu ki şiyi suçtan döndüren etkenle-

rin başında gelir. Bugün rızalı kürtaj sadece kanunda yasak görü-
nümlüdür. 0 halde çevre-yasa çeli şkisi yasal direnç'in yenilgisiyle
sonuçlanabilir. Dinlenmiyen yasa çağdan düşmüş demektir.

Hazırlanan tasarının gerekçesinde Memleketimizde de Ceza
Hükümlerinin "suçu önleme" etkisini yitirdiğine ilişkin olarak şu
hususlar belirtilmektedir: Ülkemizde çocuk dü şürme fili çok sayı-
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da işlendiği halde bunların içinde ancak tesadüfi bir kaç tanesi
yargı organlarına intikal etmektedir. Bu oran, istatistiklere göre
yüksek olas ılıkla yüzbin de dörttür. Yüzbin aynı fiili işleyenden an-
cak dördünün cezalandırılması sonucunu doğuran kanun hükmü
Adalet duyguları ile tamamen çeli şmektedir. Bugün toplumumuz
çocuk düşürme filmi müsamaha ile kar şılamakta ve çocuğunu dü-
şürmek isteyen her kadın bunu rahatlıkla başarmaktadır. Diğer
bir deyişle söz konusu hükümlerin genel önleme özelli ği hemen he-
men hiç yoktur. Her yıl en az ından 500 bin yasaya ayk ırı filin iş-
lendiği bir ortamda kanun hükmünün genel önleme özelliğinden
söz etmek olanaks ızdır".

Kürtaj nedeni ile ölenlerin adedinin menleketimizde yakla şık
10 bin ile 25 bin aras ında olduğu söylenmektedir. Ayrıca kürtaj için
ödenen para oldukça yüksektir. Bu paray ı bulamıyanlar kendileri
düşük yapmaya çalışmakta, çok ilkel yollara ve araçlara ba şvur-
makta, bu da ölüm oranım artırınaktadır.

Bu konudaki tahmini rakkamlar değişiktir. Çocuk düşürmede-
ki gizlilik istatistik bilgilerden bizi yoksun bırakmaktadır. Sağlık
nedenleri ile yılda 250.000, cinai nedenlerle 500.000 müdahalenin
yayıldığı, bu arada 15000 kadar kadının öldüğü ileri sürülmekte-
dir. (Prof. Dr. Ali Gürgüç)

Tasarıda ceza kanunu aç ısmdan yapılan değişiklik 468. mad-
denin 2. fıkrasımn değiştirilmesi, 3. fikrasmın 1 ve 2 numaralı
bentlerinin kaldınlması ve aynı maddeye şu fikramn eklenmesi bi-
çimindedir: "Gebelik süresi 12 haftadan fazla olan bir kadının rıza-
sıyla çocuğunu tıbbi nedenler mevcut olmadan dü şüren" kişi ile,
buna razı olan kadın cezalandırılacaktır. Görüldüğü üzere 12 haf-
tayı doldurmamış gebelikte geni ş bir serbesti getirilmektedir.

Tasarı Rahim Tahliyesine "yetkilileri"i saptamakda, yetkisiz
kişinin böyle bir ameliyeyi yapmas ını cezalandırmaktadır.
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Tasarı onikinci haftadan sonraki tahliyeyi "ancak" gebeliğin

annenin hayatını tehdit ettiği veya edeceği veya doğacak çocuk ya

da onu takip edecek nesiller için a ğır maluliyete neden olaca ğı hal-

lerde" gerekçeli bir rapor üzerine kabul etmektedir.

ç) Yasal gelişme: Bu konuda yasalarımız ilginç bir geli şme için-

dedir. İlk metin 1889 İtalyan Ceza Kanunundan al ınmıştır. Bu ta-
rih özgürlüklerin biçimlencliği döneme raslar. Bundan sonraki
1936 yılında, ceza kanunumuza, 1930 İtalyan faşist ceza kanunun-
dan baz ı bölümler aktarıldı. Bunlardan biri de çocuk aldırmaya
ilişkin bölümdür. Bu bölümün başlığı şudur: "Irkın tümlüğüne kar-
şı cürümler". Böylece İtalyan faşizminin benimsediği ırkçılık yasa-
larımıza yansımış oldu. Çünki İtalyan faşizmi ne sebeple olursa ol-
sun çocuk aldırmayı İtalyan ırkının üstünlüğüne (!) karşı davranış
sayıyordu.

Bu bölümdeki yasaklardan biri de döllenmeyi önleyici araç ve
ilaçların yapımını , satılmasım, döllenneden korunma amaçlı açık-
lamaları, yayınları cezalandırıyordu. 1965 yılında bu yasaklar ka-
nunumuzdan ç ıkarıldı . Fakat Kürtaj yasağı kaldırılmadı . Henüz
düşünceler olgunlaşmamıştı. Bugün herhalde bu anlayış çok geri-
de kalmıştır. Hazırlanan tasarının "sosyal ve ekonomik sebeplerle"
de kürtaj ı kabul edişi yıllarca evvel hiç kimsenin "kabul" edebile-
ceği birşey değildi.

Kürtaj açısından tasarı oldukça geni ş bir anlayışı yans ıtmak-
tadır. "Gebeliğin onikinci haftas ı doluncaya kadar annenin sağlığı
açısından sakınca olmadığı takdirde ekonomik, sosyal ve tıbbi ne-
denlerle istek üzerine rahim tahliye edilebilir." Görüldü ğü üzere
"ekonomik sebebler" "sosyal sebebler" nazara alınmaktadır ki bu
deyimler oldukça geniş kapsaml ıdır.
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Sosyal ve ekonomik nedenler hakkında tasarının gerekçesinde
şu hususlar belirtilmektedir: "Kürtaj ın tıbbi nedenler haricinde
ekonomik sosyal nedenlerle yap ılmas ının yasaklanmas ı gizliliğe
neden olmuştur. Neticede ekonomik gücü olan aileler kürtaj olabi-
lir, bu gücü olmayan aileler ise, insanl ık için yüz kızartıcı, utanç
verici vasıtalarla ölüme terkedilir olgusunu doğurmuştur."

Tasarı gerekçesine göre "Amerika, Bulgaristan, Tunus, Batı Al-
manya, Danimarka, Finlandiya, Hindistan, İsveç, Macaristan, İn-
giltere, Belçika, Polonya, Çekoslavakya, Japonya, Rusya, Yugos-
lavya gibi ülkelerde üç aya kadar olan gebeliklerde rahim tahliye-
si serbest bırakılmıştır."

Rakamlarla ifade edilirse kürtaja tabi tutulanlar ın % 55.9'u
evlenmemi ş , %29.9'u evli, %14.2'si dul kadınlar olduğu belirlen-
mektedir. (Prof. Dr. Saim Mermut)

Övünerek diyebiliriz ki evlilik d ışı ilişki memleketimizde ho ş -
görülü değildir, dolayısıyla "kürtaj" sorunu memleketimizde ba ş-
kaca nedenlere dayanır.

d) Karşılaştırmalı hukuk: ingilterede 1861 kanunu ile cinai
kürtaj yasaklanmıştır. 1929 ve özellikle 1967 tarihli değişiklikler-
le baz ı koşullarla kürtaj ın serbest b ırakıldığı görülmektedir. İsveç
oldukça geniş kapsamlı bir yasa kabul etmiştir, bu yasaya göre ka-
dının sağlığımn ciddi bir şekilde tehdit altında olması , gebeliğin
zorla ırza geçme ürünü bulunması, çocuğun sakat doğması olasılı-
ğının yüksek bulunuşu halinde kürtaj yapılabilir. Sair hallerde bi-
ri kadın hastalıkları uzmanı , biri psikiyatris, biri sosyal bilimci ol-
mak üzere üç ki şilik bir komisyonun ba şvuruyu incelemesi bunla-
rın vereceği kararın kraliyet kurulunca gözden geçirilmesi gerekli-
dir. 1951 yılında yapılan bir araştırmaya göre nüfusu 7.5 milyon
olan İsveçte bir yılda 6 bin yasal kürtaj yapılmıştır. Son yıllarda
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yasal zorluklar nedeniyle pek çok İsveçli kadının kürtaj ın hiçbir

zorluğa bağlanmadığı Polonyaya giderek gebeliklerine son verdik-

lerinden söz edilmektedir.

Fransada nüfus azalmas ı yüzünden kürtaja "hemen hemen" fi-
ilen izin verilmemektedir. Bat ı Almanyada da durum aynıdır, cinai

düşükler (ciddi hayati tehlike arzeden durumlar dışındakiler) ce-

zayı gerektirmektedir, kürtaj ı yasak saymayan yabanc ı bir ülkede

dahi çocuk aldırmak suç sayılmaktadır.

Fransız kanunun değiştirilmesi sırasında çocuk aldırma sebeb-

leri arasında "ruhsal çöküntü" deyimi üzerinde tart ışıldı , bunun
yerine "zaruret hali"nin konmas ı istendi.

Fransız kanunu bir konseyin çocuğunu aldırmadan evvel kadı-
na bundan vazgeçirmek için telkinlerde bulunmas ını öngörmekte-
dir.

Çocuğunu aldırmak isteyen kadımn bu talebinin reddi halinde
ortaya çok ciddi sorunlar çıkabilmektedir. ingilterede yap ılan bir
araştırmada talebi reddedilen annelerin pek az ı sonradan mem-
nun olduklarım belirtmi şler, büyük çoğunluk çeşitli ruhsal ve be-
densel yıkımlara uğramışlar, doğan çocuklardan pek az ı sıhhatli
kalabilmişlerdir.

e) Zamanlama: Kürtaj da zamanlama çok önemlidir. Genellikle
12. haftalık gebeliğe kadar kürtaja müsaade edilir. Bu süreyi he-
kim taktir (tesbit) edecektir. Bu taktirin .Iıekimden hekime değiş-
kenliği unutulmamalıdır.

Kaçıncı aya kadar tehlikesiz tahliye olas ılığı biraz da uygula-
nan usule göre değişir. Fakat genellikle 12 hafta uygun sayılmak-
tadır. Bununla beraber "vakum aspirasyon" ilk altı hafta için teh-
likesi en az usuldür. 16 haftal ık gebeliklerde "su kesesine ilaç ver-
mek" kolay ve tehlikesiz sayılmaktadır.
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j9 Terapötik kürtaj: Terapötik (tedavi maksadı il) kürtaj ı haklı
gösteren tehlikelerin neler olduğunu tadadi olarak göstermek her-
zaman mümkün olmayabilir, çünkü bunda bünyenin de pay ı var-
dır. Ayrıca güç geçtikçe ilerleyen tedavi usulleri de göz önünde tu-
tulmak gerekir. Bu nedenle hekime geni ş bir takdir hakkı tamn-
ması önerilmektedir. Bununla beraber genel bir saptama yap ılabil-
mektedir. Örneğin İngiliz Tıp Birliği 20 Ocak 1968 tarihli raporun-
da şu durumların kürtajı haklı kıldığım belirtmiş bulunmaktadır.
İç hastalıklardan karında tromboz, müzmin oniki parmak bağırsa-
ğı ülseri, safra kesesi iltihab ı, kanser, (kalp hastalıkları, kalp ro-
matizması , yüksek tansiyon, kroner hastal ıkları, anjin puvatrin,
nörolojik hastal ıklardan epilepsi, beyin veya bel kemiği tümörü,
habis tümörer ve bu gibi.

Bu konuda memleketimizde "T ıbbi zaruret halinde gebeliğin
sona erdirilmesi ve sterilizasyon yap ılması hakkındaki tüzük" esas
tutulmalıdır. (Resmi Gazete: 3.7.1967 gün ve No: 12637)

Soyunu sürdürmek isteği kuşkusuz sağlıklı biçimde sürdürme-
ği de kapsar. Bu nedenle doğumdan önce döl yatağındaki cenin
hastalıklı veya sakat olmasmın doğumdan evvel anla şılması çare-
leri, mümkün olursa bu kusurları daha rahimde iken tedavi çare-
leri aranmaktadır. Bunun "yüksek titre şimli ses dalgalanyla foto ğ-
raf çekme" usulleri ile sağlandığını ileri sürenlere rastlanmakta-
dar. Fakat böylesine bir "te şhis" rahmin tahliyesini gerektirirse bu-
na anayı razı etmek mümkün olabilirmi? teşbiste "hata" edilirse
bu bir çeşit "insan hayatı"na kıymak değilmidir?

Yukarda işaret ettiğimiz tüzüğün 3/d maddesi "rüşeymin veya
ceninin normal gelişmesini imkans ız kılan veya doğacak çocuk ile
onu takib edecek nesiller için e ğer maluliyet sebebi te şkil edecek
hallerin bulunduğunun anlaşılması" halini yasal kürtaj saymakta-
dar.
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Sonuç: isabetli ve insanca bir sonuca varmak "ümanist dokti-
rin" anlayışından yola çıkınakla, bu anlayıştan ödün vermemekle,
sağlanabilir. Soyunu sürdürmek özgürlü ğü Devlet yardımı olmak-
sız ın gerçekle şemez. Tıbbi gelişmenin parasal gerekleri kar şısında
birey güçsüz kalmaktadır. Örneğin tüp bebek endüstrisi doğmak
üzeredir. Halen bunun bedeli 1500 dolarla 4000 dolar arasındadır.

Bizce Devletin ki şinin "soyunu sürdürmek" konusunda Anaya-
sadan gelen bir yükümlülüğü vardır. Anayasamızm 35. maddesine
göre "Aile Türk toplumunun temelidir. - Devlet ve di ğer kamu tü-
zel kişileri, ailenin, ananın ve çocuğun korunmas ı için gerekli ted-
birleri alır ve teşkilatı kurar" Demek ki görev "Özel Sektöre (.) b ı-
rakılamaz. Kürtaj ın serbest bırakılması ile (denetim altında olsa
bile) özel hastahanelerde bir "kürtaj endüstrisi"nin do ğmasından
korkulabilir. Bu aç ıdan tasarıyı isabetli bulmuyoruz. Halen Devlet
Hastahanelerinde başvurana ücretsiz spiral tak ılmaktadır, yerin-
de bir uygulamadır, Sakıncas ız olduğu saptamak şartı ile "doğum
kontrol hapları"nın da ücretsiz dağıtılması gereklidir. Bu ilaçlar
pek ucuz değildir, onu satın alamıyacaklar:ın durumu, "ailenin ve
ana sağlığının korunmas ı" açısından Anayasa önünde "e şitliz-
lik"leri düşündürücü bir konu değilmidir?

"Dürüst ve cesur çözüm yolu, t ıbbi, sosyal, ekonomik ve moral
nedenlerle dayanan kürtaj ı bir Devlet görevi saymak ve ücretsiz
olarak yapmakt ır" (Dr. Tarnesby, P. çocuk dü şürme ve kürtaj, s.
33).

Kuşkusuz kürtaj ın ancak resmi hastahanelerde yap ılmasına
izin vermek daha çok isabetlidir. Fakat ilgili makamlar bir yılda bu
kadar çok ba şvurunun kar şılanabilmesi olanağının bulunmadığın-
dan kuşku duymaktad ırlar.
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Tasarının "özel sektör"e olanak sağlamas ı , sadece düzenleyici-
likle yetinmesi sakıncaları önleyemeyecektir.

Belli süre (genellikle 12 hafta) geçmeden, resmi müessesede
ehil hekimlerce yap ılan kürtajın tehlikesinin bademcik ameliya-
tından daha az olduğu ileri sürülmektedir. "Kürtaj ın Devletleştiril-
mesi"ne bu gerekçe yetmez mi?
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MESLEK KURALLARINA G İ R İŞ

Baro Başkam Rousse şöyle demişti: "Biz bütün memleketlerin
yerlisiyiz, bütün yüzy ılların da çağdaşı". (Chammard, G.B. Les
avocats, G.B. Les avocats, Paris, 1976, s. 12)

Bugün her uygar devletin avukatlık kanunu ve meslek kural-
ları şaşılacak kadar birbirinin aymd ır. Bunun nedeni Avukatl ığın
tarih boyunca, değişmez temellere dayanmas ıdır. Avukatlik mesle-
ğinin, şekil kazanmağa, belirlenmeğe başladığı dönem olarak eski
Yunan-Roma uygarl ığı kabul edilir. Bunun nedenini belki de yaz ı-
lı kaynakların bu dönemde yoğunlaştığında bulmak gerekir, (bk.
Falchi, G.F. Diritto Penale I. Pedavo 19387, önsöz).

1. Eski Yunanda Avukatl ık: Eski Yunanın ilk günlerinde taraf-
lar h.kimin önüne gitmeğe mecbur idiler (eski Yunan Ceza huku-
ku için bk Thonisson, Le droit penal de la Republigue Athenienne,
Bruxelles, 1875.) Solon kanunu da, Mkimin önünde dvalar ını , sa-
vunmalarım, bizzat izaha tarafları mecbur tutuyordu. Fakat bir
akraba veya bir dost taraflara yard ım edebiliyor, onların izahları-
m tamamlayabiliyordu. Bunlar sonradan "synagore" ismini aldılar.
Bir süre sonra taraflara evvelden savunma haz ırlıyan ve "Legog-
raphes" adım alan yardımcılara rastlandı. Bunların ilki Anip-
hon'dur. Mahkemede söylenecek sözleri bir nutuk halinde yaz ıyor,
ilgililere ücret mukabili veriyor, ilgililer bunlar ı ezberleyerek hâki-
min önünde tekrarlıyorlardı . (Rousselet M. Histoire de la justice.
Paris, 1968, s. 16). Mesle ğe Demosthene'de bir Leographe olarak
başlamıştı . (Rousselet, s. 17).

4	
395



Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (Il)

Bunlar arasında, Lysias, İsocrate, Demosthene en ünlüleridir.

İlgililerin iyi ezberlemeleri, unutmaları, şaşırmaları karşısında

yard.ımcılar onların yamnda bulunmağa başladılar. Logographe'lar
hakiki "avukat" haline geldiler. "Baro" Atina'da kuruldu.

Dracon ve Solon Atina Barosuna çok sert bir disiplin getirdiler:

Ancak hür ki şiler avukatlık edebiliyordu, esirlere bu hak tamnma-

mıştı. "Böyle asil bir görevi esirler yapamazd ı" (Molierac, 'Initiati-
on au Barneau, Paris, 1947, s. 43). Ana babalarına saygısızlıktan

cezalandırılanlar, vatan savunmas ına veya baz ı kanuni görevlere

katılmayı reddedenler, ahlaka aykırı işlerle uğraşanlar, sefahat
yerlerinde görülenler, miras yolu ile kendilerine intikal eden serve-
ti, lüks içinde yiyip bitirenler, avukatl ık edemezlerdi. (Rousselet,
M. Histoire de la Justice, Paris, 1943, s. 15).

Areopage, kutsal yer sayılıyor ve duru şmadan evvel iyice yıka-

nıyor, temizleniyordu. Bundan maksat hkimlere ve ktiplere bu-
raya temiz ve saf olandan gaynsınm giremeyeceğini hatırlatmaktı
(Molierac, s. 43).

Eski Yunanda, duru şma başlamadan evvel bir nidacı konuş-

macılara davayı kazanmak için heyecan doğurucu hiç bir hareket-
te bulunmamalarını, bağırarak ilan ederdi. Her konuşmacımn ko-

nuşma süresi üç saatle s ınırlı idi. Konuşmacıların harekete kaçma-

maları , acı sözler söylememeleri, duruşmadan sonra sakince çeki-
hp gitmeleri, etraflar ına kalabalık toplamamaları şart koşulmuş-
tu. Bu kurallara uymayanlara para cezasına çarptınrhardı (Cham-

mard, s. 20).

Eski Yunanda mahkemeye, itham edenin ve kendini savuna-
mn dostları da gelir, bu suretle itham ve savunmaya ağırlık veril-

mesi sağlamrdı .
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Hitabeti avukatlığa sokanın pericles olduğu kabul edilir. Bu-
nunla beraber "Hitabet"in sakıncalarından korkulmu ş ve baz ı sı-
nırlamalara gidilmi ştir.

Şöyle bir olaydan bahsedilir. AhMk dışı davranıştan sanık gü-
zel Pyrne'nin savunmasmı yapan Hyperides, Aeropag'ın önündeki
müvekkilesinin göğüslerini örten tülü yırtmış , kadının güzelliğinin
etkisi altında kalan hakimler beraat karar ı vermişlerdi. Fakat bu
skandaldan sonra savunma daha sert tedbirlere tabi tutulmu ştu.
Hatiplerin, hakimlerde merhamet veya nefret uyandırmağa yönel-
miş konuşmalan yasaklandı . Bazı Yunan cumhuriyetleri konuş-
madaki hünerleri ile hissi, akla galip kılan konuşmacıları hudut
dışma çıkarmışlardı . Konuşmacılar tevazu içinde kalmakla görev-
lendirildiler, hakimler nezdinde tavassut, hakaret, acı sözler, aya-
ğım yere vurma, kıricı hareketler yasaklandı . Mesleğin vakar ve
onurunu sağlamağa yönelmiş bu kurallar, Roma avukatlarına ör-
nek oldu.

Avukathğm tarihinde "Sözlü Savunmadan daima ku şku duyul-
muştur. Buna rağmen sözlü savunma (özellikle ceza davalar ında)
yuzyıllar sonunda kural haline geldi. Metinlere göre, sözlü savun-
mayı kabul etmiyorlardı . Bir hatibin konu şması ve hareketleri ile
hakimleri etkileyeceğinden korkuyorlar ve savunmanın yazılı ol-
masım istiyorlardı .

Taıınyı somutlaştırdığı kabul edilen Firavun hem yüksek ha-
kim, hem de en yüksek yönetici say ılıyordu. Avukatlar ise adaletin
yardımcısı sayılmışlar, savunma ve adalette temsil tekelini elde et-
mişlerdi.

2. Roma'da Avukatl ık: Roma'da da yalnız erkekler avukatlik
yapabilirlerdi. Kadınlar, evvela babalar ımn, evlenince de kocaları-
mn otoritesine bağlı olduklarından avukatlığa ehil sayılmazlardı .

397



Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (II)

Romamn ilk döneminde yaln ız Patrisiyenler ve din adamları
kutsal kurallar ı biliyorlardı . Eğer bir patron bir plebe yardımı ka-

bul ederse, onu her alanda korur ve adalet huzurunda savunurdu,
plebin de patronuna sadakat borcu vardı . Patron için bu pek ağır,

fakat en onurlu bir görev say ılırdı .

Eski Romada Piebisien harpte de, duru şmada da patronunun

peşinden giderdi. Fakat patron da ona her alanda yardım ederdi.

Davasında da avukatı idi (Chammard, s. 18).

Roma'da avukatlar savunmalarım daha etkili kılmak için "al-

kışlayıcılar" (Laudiceni) tutarlar, bunlar evvelden saptanan yerler-
de konuşmayı alkışları ile keserlerdi (Marguiset, s. 18).

Mi1ttan 350 yıl kadar evvel Patrisiyen appius Claudius'un

yardımcı sı Cais Flavius, onun evrak ve formüllerini gizlice aldı ve

kitap halinde yayınladı . Bu nedenle plebler, Flavius'a minnet duy-
dular. Patron ile mü şteri arasındaki ilişkiler zayıflıyordu. Plebler,

müdafıilerini seçmekte özgür hale geldiler. Patronun yerini "Avu-

kat" aldı (Molierac, s. 46). Böylece müdafini serbestçe seçme hakkı
doğdu.

452 yılında oniki levha kanunu ilan olundu (bk. Charles R.
Histore de droit penal, Paris, 1963, s. 14). Bu suretle hukuk her-
kesçe anlışılabilir hale geldi. Plebler e şit haklar elde ettiler. Bun-

dan sonra Avukat "uzman kişi" sayıldı (Chammard, s. 20). impara-

torluk zamanında Baro disiplinini kazandı . Fakat Baro hiçbir za-

man bağımsızlığım elde edemedi. Çünkü avukatlar ı "Yüksek Ha-

kim" tayin ediyor ve haklar ında disiplin tedbirleri alıyordu.

Romalı avukat her davaya başlarken doğruluk yemini ediyor-
du. Bu yemin Adaletin zaferini sa ğlamak, müvekkilin haklarım
eksiksiz savunmak, dürüstlük yolundan ayr ılmamak unsurlarım
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kapsıyordu. Fakat bu yemin sadece hukuk davalar ı içindi. Ceza
davalarında avukat yemin etmezdi, zira suç esasında haksız bir
hareketti (Chammard, s. 21).

Avukat davanın haksızlığım anlayınca, davadan çekilmek zo-
runda idi, "davadan çekilme hakkı"mn doğuşu bu dönemden baş-
lar.

İlk zamanlarda avukatların ücret almaları yasaktı . Ovide'in şu
sözleri tekrarlanırdı: Güzel kadınların güzelliklerini satmaları ne
kadar utanç verici ise bir tan ığın tanıklığım, bir hakimin hükmü-
nü, bir avukatın yardımım satması da o kadar utanç verici sayıldı .

Avukatlar ücret almıyordu, fakat Avukatlık Cumhuriyette
yüksek görevlere giden yolu aç ıyordu. Avukatlar evleri önündeki
bir palmiye ağacı ile tammrdı . Cicero consul olduğu zaman avukat-
tı . Cesar da Roma Barosunda avukattı (Rousselet, s. 21).

Disiplinin sertliği ile ün kazanmış ve her söylevini "kartaca or-
tadan kaldırılmalıdır" cümlesi ile bitiren Caton (M.Ö. 237-142)
Avukatı şöyle tammlaınıştı: "Konuşmasım, inandırmasım bilen
namuslu adam."

Cumhuriyet döneminde davalara ücretsiz bakılırdı . Fakat bu
kurala bazan uyulmadığı görüldü. Milattan 204 yıl evvel, Cincia
kanunu ücret veya hediye kabulü suretiyle dava al ınmasım yasak-
ladı (Rousselet, s. 21). "Al ınan ücretle orantıh savunma" anlams ız-
dı . Fakat bu Kanun uzun süre uygulanamad ı . Claude, avukatların
ücret alabileceklerini, fakat ücretin belli bir tavam (onbin sesteres)
aşamıyacağını yasalaştırdı (Marguiset, Z. - Les gens de justice, Pa-
ris, 1967, s. 20; Rousselet, s. 21.) (Garçon, s. 185).

"Hasılı dv." ile orantılı ücret yasağı pek eskidir. Roma huku-
kunda da "guoto litis" yasağı vardı . Bu yasak daima "Avukatın ba-
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ğımsızlığı" kuralına dayanmaktadır. Böylesine bir ücret anla şması
Avukata bağımsızlığını kaybettirir, onu m.üvekkilin ortağı haline

getirir. Avukat dava ile ş ahsen ilgili olmamalıdır.

359 yılından itibaren, imparatorluk döneminde avukatlar top-
luluklar halinde örgütlenmeye ba şlamışlardı . Daha sonraları Ba-

rolara raslandı. İlk zamanları , levhaya yazılma tarihine göre en ki-
demli olan Baro Ba şkanı sayılıyordu. Avukatlar bir sayı ile bağlı
idiler ve adetleri s ımrlı olarak resmen tayin olunurlardı .

Imparatorluk dönemi, Roma tarihi kitaplannda, bütün kuru-
luşları ile yerilmiştir. Avukatlık müessesesi de bunun d ışında kal-
madı . Artık eski Roma Avukatlığı değişmişti. "Roma yaşantısı" ad-

lı yapıtında Paoli şunu yazdı: "Çiçeron avukattı , artık avukat Ciçe-
ron değildi."

Kuşkusuz Romanın en ünlü avukatı C:iceron'du. 43 yılında An-
toine'ın askerleri tarafindan öld ıirüldüğünde 63 yaşında idi. 37 yıl-

lık meslek ve siyaset ya şamında inanılmayacak kadar çok eser ver-
di (Marguiset, J. Les gens de justice, Paris, 1967, s. 17). İlk başarı-

sını babasım öldürmek itham ı ile haksız yere suçlanan Roscius
isimli kişinin savunmas ında, kazomok Verres'i, Sicilya'yı haraca
başlamakla ithamda elde etmi şti (Rousselet, s. 21).

3. Sonuç: Yukarıdaki kısa tarihçe mesleğimizin geli şmesini
göstermek bakımından ilginçtir. Eski Yunan ve Roma döneminden
sonra Orta Çağda hiç bir geli şme görülmedi. Çünkü bu çağ "Savun-
ma hakkı"na karış idi. "İşkence" ile "Itiraf' elde edildiğine göre "sa-
vunma" lüzumsuz sayılıyordu. (bk. Vidal, cour de droit criminel,
Paris 1935, s. 721 nt. 1).

Rönesansta Avukatl ık bir geli şme gösterdi. Tanım şu idi: "yu-
muşak, sdkin, Tanrıdan korkan, hakikati ve adaleti seven." Frans ız
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parlamanları kurulunca, bunların başka başka şehirlere giderek
duruşma yapmaları nedeni ile avukatlara "adaletin gezici şövalye-
leri" denilirdi. 1327 tarihinde Philippe de valois ilk defa bir "table-
au" ihdas etti ve ad ına "Matricule" veya "Rolle" denildi. Bu suretle
"Avukatlık Levhas ı" ortaya çıktı . 1344 yılında "staj" müessesesi
kuruldu ve avukatlar üç s ınıfa ayrıldı: "Conciliarii, (müşavirler)
(Bunlara mahkemeler hukuki konularda dam şıyorlardı) "Advoca-
ti" (mahkemelerde iddia ve savunma yapanlar), "Novi" (stajyerler.)
Avukatlık şövalyelik gibi bir düzene bağlandı , "Kanun şövalyeleri,
şövalyelik onuru ile bağlı idiler, onurlarını olaylann üstünde tut-
mak zorunda idiler.

Ne yaz ık ki, Fransada, iki avukatın raporu üzerine 1789 da
Baro kaldırıldı. Ne tuhaftır ki 1810 yılında, Avukatlardan nefret
eden Napoleon tarafindan yeniden kuruldu (Toulouse, A. Önsöz:
Chammard, G.B. Les Avocats, Paris 1976.)

Bu kısa tarihçeden bir başka sonuç daha çıkarılabilmektedir.
Yunan-Roma uygarlığında kabul edilen Usul sistemi "Itham usulü"
idi. Savunma mesleği gelişti. Orta çağ "engizisyon sistemi"ni kabul
etti. Meslek adeta ortadan silindi. Rönesans itham sistemine dön-
dü, mesleğin yeniden ve hızla geli şmeye yöneldiği görüldü (bk. Le-
one, Trattato di Diritto Processuale Penale, I. Napoli 1961, s. 21;
kşz. Largier, J-La procedurie penal. Paris, 1963, s. 10). Rönesans-
tan sonra İngiltere (Anglo Sakson Hukuku) itham sistemine sadık
kaldı . Bugün Anglo-Sakson ülkelerindeki gelişmeye Batı kara Av-
rupası hki ulaşamamıştır. Nedeni şudur: Kara Avrupas ı, Kilise
Hukukundan arınmamış , usulünü itham, tahkik (engizisyon) kar-
mas ı (uzlaştırıcı) bir sistem halinde sürdürmü ştür. Kanunlarım
onlardan alan Türkiyemizin aynı karma usulü benimsemi ş olması -
nin sakıncalarından biri de Avukatl ık mesleğinin gereken düzeye
ulaşmas ım bu usulün engellemi ş olmas ıdır.
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4. Disiplin hukuku: Avukatlık disiplin hukuku "Meslek Kural-
ları" ile tamamlanmıştır.

Genel anlamda i şlenen suçları yargılanması sonucu Disiplin
hukukuna da yer verilmiştir. Fakat Genel Kurul karar ının kesin-

leşmesi gerekir. "Avukat hakk ında açılan davanın Yargıtay incele-
mesi sonunda yerel mahkeme kararı bozulmu ş ise, Baro Disiplin
Kurulu'nca davamn kesin sonucunun beklenmesi gerekir" "TBB
Disiplin K. 64. 1991, 22/29).

Avukat "zaman aşamı" ileri sürebilir: "Disiplin cezas ını gerek-
tiren eylem aynı zamanda bir suç te şkil ediyorsa ve bu suç için ka-
nun daha uzun bir zamana şımı süresi koymuş bulunuyorsa, bu za-
manaşımı süresinin uygulanması gerekir." (TBB. 6.4.1991, 18/32).
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SAVUNMA HAKKININ KÖKENI

1- Savunma Hakkı :

Savunma hakkı anayasanın tanıdığı haklardandır. Romalılar,
esirlere bile "savunma hakk ı" tammışlardır (1). Anayasanın 36.
maddesine göre: "herkes me şru bütün vasıta ve yollardan fayda-
lanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya dayalı olarak,
iddia ve savunma hakkına sahiptir". Anayasamızın bu hakkı "hak
arama hürriyeti" içinde mütalaa etmiştir.

Bizce savunma hakkı , başka bir hak içinde düşünülemiyecek
kadar sımrsızdır. Diğer taraftan Anayasa bu hakkı "yargı mercile-
ri"ne hasretmekle hata etmiştir. Kaldı ki ceza davalarında daha
henüz yargı mercilerine intikal etmeden savunma hakkımn zaruri
olduğu saflıalar da vardır.

Genel hukuk sistematiğinde savunma hakkı "sübjektif kamu
hakları"ndan sayılır. Bu hakkın kullamlabilmesinin mutlaka sağ-
lanması lazımdır. Bu hakkın zararına geni ş (memleket çapında)
veya mevzii (mahalli) tazyikler, hasmane bir ortam, müdafilere yö-
nelmiş sistemli hasmane yayın ve benzeri hadiselerin mutlaka ön-
lenmesi lazımdır. Hüküm verilinceye kadar davalar hakkındaki
yayın yasağının sanıklar veya müdafilerine yönelmiş yayına da
teşmili gerekir. Zira Devlet bütün sübjektif kamu haklar ının kul-
lanılmasına elverişli ortamı temin ve muhafaza ile görevlidir.

(1) Carrara (Programma ... ), Il, S. 834.
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İthamı ve bunu delillerini bilmemek savunmayı güçle ştirir ve-

ya imkansız kılar. Bu itibarla savunma hakkı , soruşturma dosya-

sım öğrenmek hakkını da ihtiva eder.

"Sübjektif kamu hakları"nm (2) bütün hususiyetleri savunma

hakkında en açık şekilde görülür. Savunma hakk ı, bugünkü uygar-

lıkta yerle şmiş bir haktır. Müdafaaya yer vermeyene mahkeme,

müdafaas ız karar verene "hakim" denmez.

• Hakikatin meydana ç ıkabilmesi ve ayrıca adaletin insani ola-
bilmesi için "savunma hakkı" korunmalıclır. Bu itibarla savunma

hakkının korunmasında başlıca sorumlu hakimdir (3).

Müdafaa hakkı "tabii hak"dır, zaman a şımına tabi değildir (4),

kullanılmas ı "mehil"e bağlanmamıştır. Sanık soru şturmamn "her
hal ve derecesinde... müdaflin yardımına müracaat edebilir"

(CMUK 136).

Kanun müdafaa hakkını kaldıramaz, onu sadece nizamlar, Ni-
zamlama gayreti, her şeyden evvel müdafaayı daha müessir ve da-
ha teminatl ı hale getirmek için olmal ıdır. Usul Kanunumuz sam-
ğın "hakkı müdafaas ını son derecede temine çalişmıştır" (5). Fakat

(2) Leone (G), Lineamenti di diritto processuale penale, 205; Subjektif Kamu
hakkı kavramı için bk. Erem, Türk Ceza Hukuku.

(3) Vanwelkenlıuyzen, s. 50. "Muvekkili idam iste ği ile yargılanan sanık mtıda-
fi son oturumda mütalaas ım verdikten sonra aynı gün dosya arasmda konu-
lan dosya ve iddiamn ağırlığım da ileri siirmekle savunmas ım yapabilmek
için mahkemeden sure istedi ği halde aynı en saat 12.50 de verilen bir ka-
rarla duruşma 1 saat 10 dakika sonraya b ırakılarak sanık mtıdafiinin bir
saat on dakika içinde savunmasmı hazırlamak durumunda bırakılmış olma-
sı olay niteliği bakımından savunma hakkım kısıtlayıcı nitelikte görülmuş
ve karar bozulmuştur". 1. CD. 7.6.1977 1044/1962).

(4) Garraud, II, n. 515.
(5) CMUK, gerekçesi.
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bu gayretin istenilen niteliklerin hepsini verebildi ği iddia edile-
mez. Müdafaa hakkını daraltmağa müncer olacak her hüküm, hu-
kuka aykırıdır. Muayyen bir safhadan evvel veya muayyen bir saf-
hadan sonra müdafle müracaat hakkını kaldıran ve hatta müdafi
adedini tandit eden (6), müdafi seçimini tasdik ile tekemmüle tabi
tutan kanun hükümlerinin hukuka uygun say ılmas ı imkans ızdır.

Davada fikirler çatışma halindedir. Buna bir mücadele denile-
mez. Esasen "fikir mücadelesi" deyimi yersizdir. Fikir kavramında
mücadele yoktur. Davada san ığın lehinde veya aleyhindeki bütün
fikirler adaletin tecellisi lehindedir. Bu itibarla vicahilik aidesini,
bir mücadelenin kaideleri topluluğu olarak değil, bütün fikirleri
ortaya atabilmek kaidesi olarak anlamak icap eder. "Duru şma ada-
bı"nı bu açıdan manalandırmak laz ımdır.

Hakimden gayrısını ihmal etmek, hakimi ceza davasımn her
şeyi kabul etmek "dava" kavramma ayk ırıdır. Dava, bütün zıt fikir-
lerin örgütü ise, fikri ortaya atanlar, davada ikinci derecede süje
halinde sayılamazlar. Sanık bile, kendini müdafaa ederken, kendi
hakkındaki hükme katılmış, hüküm vermi ştir. Zira müdafaas ız
"hüküm" tasavvur edilemez. Tatbikatta, böylesine hükümlere rast-
lamrsa da onların sadece ismi hükümdür. itham makam ı mütala-
asında, sanık hakkında kendi hükmünü vermi ştir. Bütün bu hü-
kümler hakkında "hüküm" veren hakim nihayet netice ç ıkarmak-
tan başka birşey yapamamıştır. Bu itibarla yerleri nerede olursa
olsun müdafiin de, savc ının da hüküm makam ında mevkileri var-
dır.

Yürürlükte olan usul kanunu ve bunun tatbikatı savunma gi-
bi bir hakkın kullanılmasına elverişli bir ortamı sağlamış mıdır?

(6) bk. Garraud, 1, n. 518.
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Bu üzüntü ile ortaya at ılmış bir sorudur. "Adalete yardım" ölçüsü-

nün anlamı pek değişiktir, buna "mahkemeye yard ım" manasına

almak doğru olmaz. "Bilirkişi hakimin yardımcısıdır" yolundaki

kaideye benzeyen bir kaide koymak ve müdafli, mahkemenin em-
rinde kabul etmek yanlıştır (7). Çünkü müdafaan ın, mahkemenin

kararmdan daha fazla adalete yakın olduğu ve bunun pek açıkça

anlaşıldığı haller çok olmu ştur. Savunmada mahkemenin muraka-
besi asla kabul edilemez. Savunma kadar sadece "kendi kendini
murakabe"ye muhtaç ve buna tamamiyle elverişli hiç bir konu dü-

şünülemez.

2- Savunma görevi:

itham (iddia) kavram ınm zaruri sonucu müdafaadır, zira mü-

dafaa mevcut değil ise itham "hüküm" gibi bir şey olur. Bir iddia

yanlış da olabilir, çünkü sadece iddiadır, hüküm değildir. 0 halde
ithamı hükme yaklaştıran bir sistem (veya tatbikat) mahzurlu ve
tehlikelidir. itham bir kimsenin "suçlu" olduğunu kabul, onun "ma-

sum" olduğunu da inkar etmektir. Hüküm hem bu kabul ve hem de
inkar hakkında bir sonuca varmakla mümkündür. Suçlama (it-
ham) ile savunma (müdafaa) kavram ından çıkan sonuç şudur: Bu

ikisi arasında "görev dengesi" mevcut olmal ıdır. Daha ileri gitmek
de lüzumludur. Bu dengeye ba ştan itibaren ihtiyaç vardır. Italyan
Anayasasımn 24. maddesindeki "savunma, davan ın her hal ve saf-

hasında, ihlal edilmez bir haktır" yolundaki hüküm, görev denge-
sinin başlamas ı zamamnı da gösterir (8). Bu dü şünceler, memleke-

(7) Aksi: Funaro (Giorgio), la difesa dei processo penale (Riv. Penale, 1955), s.
807.

(8) Forchini, I'autodifesa deil'imputato, Div. penale 1955, s. 788, bk. Bellavista,
ss. 786, kşz. Funaro, ss. 404, Kunter (Usul...) n. 129, bk. Kunter, (Ceza tat-
bikatında arnme vazifesi ve amme hizmeti tefriki ve avukatiarm durumu,
İ st. HF. Mec. 947. İl.
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timiz Usul Kanununun ve kanunundan ziyade usul tatbikatının
savunma yönünden isabetsizliğini mantık uyarınca ortaya koy-
maktadır.

Yalnız bu diyalektiğin kutuplarının yapısı üzerinde de durmak
lazımdır. Ortada bir "suçlama", bir de buna karşı "savunma"m ı
vardır, yoksa birbirine z ıt iki savunma m ı? Zira itham, sonuçta top-
lumun savunmas ı değil midir? 0 halde bu manada "özel savunma",
"kamu savunmas ı" arasında bir diyalektik mi kabul edilecektir?
Her halde kamunun savunmas ı pozitivist görüşlerindeki "toplu-
mun korunmas ı" anlamında değildir, bu daha ziyade adaletin sa-
viinmasıdır. İthamı , böyle bir savunma olarak anlamak itham ı il-
kel anlayışlardan ayırır.

Özel savunma, kamu savunmas ı terimlerine başka anlamlar
da verildiği olmuştur. Müdafiin tamamiyle özel bir anlaşmaya bağ-
lı kalması halinde savunması özeldir. Halbuki, müdafiin, samğı ay-
m zamanda toplumun bir ferdi olarak da savunmasım gerektiren
bir sistemde savunma kamu savunmas ıdır.

Savunmada "fert" ve "toplum" unsurlar ı ceza usulünde müda-
flin sadece samğın "temsilcisi" veya sadece onun "yardımcı sı", kı -
saca onun vas ıtası olmadığım gösterir. "Savunma muhtariyeti"nin
esaslarından biri de böyle bir anlayıştan gelir. Sanık ile müdafli
arasındaki "hukuki münasebet" böyle izah olunmandır "iddia ma-
kamı" karşısında savunmanın bir "makam" olu şu bundandır. Top-
lum faydasmdan (adalet isteğinden) ırak bir savunmanın konusu
ile itham konusu aras ında konu ayrılığı tam anlamında mevcuttur,
denemez.

Yalnız toplum unsurunun ifrata götürülmesinde baz ı sakınca-
lar yok değildir. Eğer sadece "Ceza davas ında müdafi sanık için bir
teminattır" fikri esas tutulacak olursa samğın asla haksızlığa uğ-
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ramıyacağı iddias ında olan bir usul tatbikat ında müdafiye de yer
verilmiyecektir. Frans ız büyük ithalinde ferdiyetçi görü şün tesiri
ile avukathk kaldırılmıştır, sadece "kendi kendini savunma" usu-
lüne yer verilmiştir. Buna mukabil sosyalist eğilimli memleketler-
de savunma "Devlet memuru" hükümlerine tabi kimselere veril-
miştir. Bu eğilim, aynı zamanda "kendi kendini savunma"yı orta-
dan kaldırmaya veya resmi değerden mahrum etmeye yönelmi ştir.
Devlet elinde bir çe şit "savunma tekeli" fevkalade mahzurdur. Bu
fikir savunmanın neden daima "özel hizmet" olarak kalmas ı gerek-
tiğini de gösterir. Bu itibarla kendi kendini savunmayı takviye
eden, fakat buna bağlı olmayan bir savunma ancak makul ve fay-
dah olabilir. Bu anlayış "her oeza davasında müdafi bulunmal ıdır"
kaidesinin terki anlamına gelmez. Devletin göstereceği müdafle
bağlı kalmak zorunluğu ile arasında büyük fark vardır.

Bu açıklamalara dayanarak makul ve faydalı anlayışa uygun
bir usul saydığımız savunmaya, karışıklığa meydan vermemek için
"Ferdi savunma" değil "kendi kendini savunma" demeyi uygun bul-
maktayız. Bu çe şit savunmanın hususiyetleri üzerinde aşağıda du-
rulmuştur:

İki çe şit savunma vardır (9). Maddi savunma (sanığın savun-
ması) teknik savunma (müdafiin savunmas ı). Bu iki savunma bir-
birinden tamamiyle ayrıdır. Bu itibarla müdafi savunmas ında, sa-
nığın savunmas ı ile bağlı sayılmaz, sanık müdafiini muayyen bir
savunmaya zorlayamaz. Yine ayn ı sebeple soruşturma ve duru şma
safhalarında sanık, müdafiinden bazı münferit usul muamelelerin-
de muayyen bir şekilde hareket etmesini istiyemez. Müdafi tam bir
hareket serbestliğine sahiptir. Müdafiin bu serbestliğinin sınırı
onun vicdanında ve mesleğini nizama koyan disiplin mevzuatında-

(9) Leone (Trattoto........1961), s. 576.
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dar. Hakimler gibi, müdafiler de "görevlerinde ba ğımsızdırlar, hu-
kuka ve vicdani kanaatlerine göre savunma yaparlar" (kşz. Anaya-
sa 132). Bu sebeple sanığın savunmasına bağlı olmayan, onu cer-
heden bir savunma yapmağa müdafiin yetkisi vard ır.

3- Savunma görevi, temsil görevi:

Bu iki görev ceza davalarında karıştırılmaması lazımdır.

a) Savunma görevi: Bu göreve davamn her hal ve safhasında
ihtiyaç vardır. Haz ırlık ve ilk soruşturmada bu göreve imkan ver-
meyen usul hükümlerini izah imkansızdır. Kaldı ki son soruştur-
mada kanunun kendisine bu kadar önem verdiği müdafli, bundan
evvelki safhalarda ihmal etmesini anlamak pek güçtür. Bazı mem-
leketlerde bu hususun ıslahına gidilmiştir. Mesela 1930 İtalyan
Ceza Usulü Kanununda ön soru şturma safhasında müdafiin mah-
dut olan yetkileri - 955 y ılmda yapılan taclil ile - geni şletilmiştir
(10).

b) Temsil görevi: Ceza davalar ında müdafiin temsil görevi ol-
madığı , müdaflin mümessil say ılamıyacağı fikri kaideyi teşkil ed-
er. Müdafiin mümessil sayılmaması, ceza davasımn "kamu yas-
fl"ndan ve ceza mesuliyetinin şahsiliğinden ileri gelir. Buna muka-
bil Usul Kanununda temsil manas ına gelebilen baz ı hükümler yok
değildir. Bunlar baz ı teknik kolaylıklar sağlamak için prensibin
unutulmas ıdır ki bizce isabetli . sayılamaz.

c) Savunma görevinin temeli: Müdafiin hak ve yetkilerini izah
edecek umumi bir "savunma kavramı" bulmak gereklidir. Fakat bu
yapılırken davamn diğer süjelerinin hak ve yetkileri ihmal edile-
mez.

(10) İtalyan CMUK. 94; bk. Cordova, i, s. 165; De Marsico, nn. 61
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"Dürüst ve mahkemeyi rencide etmeyen bir savumnadan dola-
yı avukat şahsi veya mesleki bir zarara uğramamandır" (11).

Savunma, sanık için esas haklardan olduğuna, samğın hukuk

bilgisine sahip olmamasımn mümkün bulunmas ına ve "iddia ma-

kamı" ile arasındaki mücadelenin "e şit araçlarla" yap ılması gerek-

mesine göre müdafiin ceza davalannda önemi pek aç ıktır (12). Kal-

dı ki bilgisi olsa dahi, kimse kendi kendini gereği gibi savunamaz.

"Dava münasebeti" içinde "müdafi" ile "san ık"ın bir tek süje

mi, iki ayrı süje mi teşkil ettikleri üzerinde durmak icap etmekte-
dir. Müdafi ile samğın bir "hasım taraf' karşısında "müdafaa - ta-

raf' teşkil ettiğini, müdafi ile sanığın bir madalyamn iki tarafi gi-
bi olduğunu ileri sürenler olduğu gibi müdafiliğe bir taraf menfa-
atinin vücut verdiği, fakat "adalet" için hareket eden bir "organ" ol-
duğunu kabul edenler de vardır (13).

Ceza usulünde "taraf' mevcut değildir. Bununla beraber ceza
usülünde "taraf' kavramına yer verenler dahi müdafli bu kavram
içinde göremezler. Müdafi, daima adaletin gerçekle şmesine katılan
kişi sayılmıştır. Bu itibarla haklar ı ve görevleri bulunan bir ma-
kam olarak "savunma makam ı" daima esas tutulmu ştur (14).

(11) Primeute du droit et droits de I'homme (Genevre, 1966) (1955 Atine kongre-
si kararları), s. 28.

(12) Bellavista (Girolamo), la difesa nella istruzione penale, Riv. penale, 1955, ss.
785.

(13) Bellavista, s. 786.
(14) bk. Cordova, commento al codice di procedura penale (Napoli, 1934) s. 202,

Kunter (1967), nn. 126: "Müdafa fonksiyonunun önemi, bu fonksiyonun bir
makama verilmesini gerektirir. iddia fonksiyonu iddia makam ına, yargıla-
ma fonksiyonu yargılama makamına verildiği gibi, müdafaa fonksiyonunu
da, müdafaa makam ı ifa eder.
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"Savunmayı hiçe indirmek"den ba şka anlamı olmıyan kanun
tadilleri veya bu yolda davranışlar insanca değildir. Sanığın müda-
fiini seçme hakkına karışılmamalıdır, sanığın müdafiini seçmekte
itim adı sınırlanamaz.

Ön soruşturmasında müdafiin ancak muayyen muamelelerde
(CUMK. 143) haz ır bulunabileceği hükmü çağımız usul hukuku
anlayışına aykırıdır (15). 1931 Fa şist İtalyan Usul Kanununun ge-
rekçesi şu idi: "Soruşturmanm gizliliğindeki kamu faydas ı , savun-
ma bakımındn bir istisna kabul edilemiyecek kadar, büyüktür,
Esasen böyle bir istisna soru şturmayı yapan hakime itimats ızlık
demek olacaktır. Liberal demokrasilerde idareye karşı resmi iti-
madsızlığ-rn pek çok tatbikatı vardır. Fakat faşist devlette böyle bir
tatbikata yer verilemez, zira rejimin esas prensipleri ile tezat hali-
ne düşer (16). Ancak fa şist bir kanunun gerekçesine uygun dü şen
bir hükümü demokratik bir memleket, kanunundaki isabetsizli ği
pek açıktır.

Savcmın sanığın haklarını da koruyacağı , mahkemenin de ay-
nı şekilde hareket edeceği iddialan bir çe şit "mevhum savun-
ma"dan başka bir şey değildir.

Müdafi, hakim ve savcı gibi muayyen bir görevi kabul etmiş ki-
şidir. Müdafaa "makam ı"nın izahında, müdafi ile san ık arasındaki
bağın, itham ve yargı makamlarında böyle bir bağ bulunmaması
sebebi ile, güçlük do ğurduğu düşünülebilir.

(15) Aynı kanı : Battaglia (Achille), cadono i dirtti e i privilegi deHa di - fesa (Ri-
vistapenale 1960) s, 70.

(16) Battaglia, s. 71.

411



Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (Il)

Savunma, imtiyazlı bir hale getirilmek istenmese bile, hiç ol-

mazsa ithama e şit imkanlara sahip kılınmalıdır. Bu eşitlik bilhas-

sa süreler, delil gösterme imkan ı, tartışma hürriyeti bakımından

sağlanmalıdır (17).

Avukatlığın tarihi, ceza usulü hukukunun tarihidir. Ceza usu-
lü doktrininde hiç bir yön değişikliği yoktur ki müdafilik görev ve

önemine etkisi olmasın (18). Fakat bu görev daima hürriyete bağlı
kalmıştır.

"Gerçekten, müdafi görevini yaparken hür ve serbest olmal ıdır.
Hür ve serbest olmayan bir müdafi, şeklen müdafi olup hakikatta

müdafi değildir" (19).

4- Müdafiulik deontolojisi:

a) E şitlik: Ceza davalarında "avukat" ile "müvekkil"i aras ında-
ki mukaveleyi bir vekalet (veya hizmet) akdi olarak görme imkam
yoktur. Çünki bu davalarda hiç bir mukaveleye girmeyen bir konu
mevcuttur: Sanık kaderini müdafiine tevdi etmi ştir. Bu bir muka-
veleye konu olabilecek bir şey değildir, geni ş anlamda bir mes'uli-
yet konusu olabilir. Ceza davasında müdafle başvurmada samk ile
avukat ayni derecede e şitlik içinde değildirler. Avukat bu anlaşma-

da sanığa insanca e şitliği sağlamak zorundadır.

b) Doğruyu bilmek hakkı : Tıpta, çok vahim ve öldürücü bir
hastalığı , hekimin hastadan saklamağa hakkı olduğu iddia edilir.
Hatta Fransa'da le code de deontologie, 31. maddesinde şu hükmü
ihtiva eder: "Vahim bir te şhisin hastadan saklanmas ı meşrudur".

(17) Carrara (Programma ...), II. ss. 992.
(18) Bellavista (Lezinoni ...) 1960, s. 195.
(19) Kunter, n. 254, (1967), n. 126.
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Fakat buna mukabil hastan ın "insanlık haysiyeti"nin onu "doğru-
yu bilmek hakkı"nı verdiği kuvvetle savunulmaktadır. Hatta baz ı
ameliyatlardan evvel hasta gerçe ği bilmelidir ki ameliyat için ver-
diği ma muteber olsun (20). İşte bunlara benzeyen durumlarla
müdafilerin de karşılaşmas ı mümkündür. Müdafiyen durumlarla
müdafilerin de karşılaşmas ı mümkündür. Müdafiin, davan ın muh-
temel neticesini san ıktan saklamaması icap eder. Kötü niyetlerle
davanın neticesini san ıktan saklamak, hatta aksini söylemek ile,
muvakkat da olsa, sanığa bir huzur sağlamak gibi iyi niyetle hare-
ket edilmesi aras ında, sonuçta fark yoktur, zira sanığın bilmek
hakki ihlal edilmi ş olur.

5- İşi reddetme hakkı :

A.K.'na (m. 37) göre "avukat, kendisine teklif olunan i şi sebep
göstermeden red edebilir". Bunu takip eden maddede "reddi zorun-
lu işler" gösterilmiş ve bunlar aras ında avukat "kendisine yap ılan
teklifi haks ız.., görür yahut... sonradan haksız olduğu kanaatine
varırsa" işi red etmek zorunluluğunda olduğunu açıklamıştır.

Kanunun bu hükmünü değerlendirebilmek, uygulamada tak-
dirin ölçüsünü bulabilmek için bu kural ın tam karşıtını kabul eden
İngiliz hukukuna değinmek faydalı olacaktır. Bu hususta Boultan
(21) şunları yazmaktadir:

İngiltere'de, işin güçlüğü ve gerektirdiği emekle orantılı ücret
verdiği takdirde Avukat işi almağa mecburdur. İngiliz hukukçusu-
nun düşüncesine göre bu mecburiyetin hakl ı sebebleri vardır. Top-
lumun tepki gösterdiği davalar dahi müdafisiz kalmamal ıdır. Eğer
işi red hakkı tanınmış olursa görevden kaçabilmek için Avukata

(20) bk. Metzler (Leon) L'hummarıisme juridique, Bruxelles, 1952, s. 103.
(21) Boulton (W), Les professions judiciaires et le droit: Le barreu D'angleterre

et du pays de Galles (Re y, de la corn. int. du. juristes. 1957, n. 1) ss. 127.
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imkan tanınmış olur. İngiltere'de işi kabul mecburiyeti meslek ku-
rah olarak 1792 de hüviyet kazandı . 0 tarihlerde Tom Paine isim-
li bir kişi "insan hakları" isimli bir kitap yayınlamıştı . Bu kitapta

kırala saygısızlık edildiği iddia olunuyordu. Sanığın savunmasım
T. Erskine üstüne aldı , büyük baskılara maruz kaldı . Jüri önünde

şunları söylemişti: "İngiliz Barosunun vakarı , bağımsızlığı olma-

dan, İngiliz Anayasas ının en önemli bölümü olan Kralın adaleti de
mevcut olamaz. Kral ile samk aras ına girip girmemek hakkı Avu-

kata tanmmış olursa İngiltere'de hürriyetler tehlikede demektir.
Eğer avukat işi red ederse kendisini hakim yerine koymu ş olur, hü-
kümden evvel, şöhret ve itibarı oramnda samk aleyhine (belki de
hatah) bir fikrin husulüne sebep olur".

1920 yılmda İngiltere'de bir başka olaya daha rastland ı: Parle-
mento üyesi olan iki avukat siyasi hısımları durumunda olan bazı
kimselerin müdafiliğini kabul ettiler. Bilhassa ba ında tenkitlere
uğradılar. Tenkit şöyle idi: Avukat işi red edemez. Bu bir meslek
kuralıdır. Fakat Parlamento üyesinin Devlete kar şı da görevi var-
dır. Siyasi hasmının müdafihiğini alan kimse Parlamento üyeliği-
nin icap ettirdiği ve kendi seçmenlerine ve vatanda şlara karşı gö-
revini yerine getiremez. Bu tenkitlere rağmen İngiliz Barosu ilgili-
nin Baroya mensup oldu ğu sürece meslek kuralının daha üstün sa-
yılacağım, zira meslek kuralm ın adalet hizmeti niteliğinde olduğu
kanaatini muhafaza etti.

İkinci Dünya Harbinde, halk nazarında büyük nefret toplayan
casusluk ve beşinci kol mensuplarının savunmasını İngiliz Avukat-
lan yapabilmişlerdir.

Amerikan tatbikatı, İngiltere'den ayrılmıştır. Amerikan avu-
katlarının işi kabul veya red hakları vardır. Fransız, Alman tatbi-
katı da böyledir. Alman kanununa göre (55. 44) işi kabul etmek is-
temeyen avukat "ademi kabulünü derhal beyan etmek mecburiye-
tindedir. Aksi halde bu beyanm kusurlu gecikmesinden do ğan za-
rarı tazmin ile mükelleftir".
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Görülüyor ki İngiliz teammül hukuku hariç di ğer memleketle-
rin hemen hepsinde i şi red hakkı avukatlara tanınmıştır. Bu se-
beple kanunumuzun genel anlayışa uygun olduğu söylenebilir. Fa-
kat İngiliz meslek kural ımn doğru gözüken yönleri yok değildir.
Kanunumuzun "sebep göstermemek", "i şi başından haksız gör-
mek", "sonradan haks ız görmek" ibarelerini bu aç ıdan, meslek şu-
uru içinde bir takdire bağlamak zorunluğu vardır.

6- Müdafiin adedi:

Usul Kanununun 136. maddesine göre, sanık: "Bir veya birden
ziyade müdafiin yardımına müracaat edebilir". Kanunumuz müda-
fi adedini tandit etmemi ştir. Bununla beraber müdafiin adedi art-
tıkça tebligat işlerinin artacağı, davaların uzayacağı gibi mahzur-
lar düşünülebilir. Fakat müdafilerden yalmz birine tebligatın hep-
sine yapılmış sayılması davanın sevk ve idaresinin ehil bir hakime
tevdii uzamasının önlenmesi gibi çarelerle bu mahzurun bertaraf
edilmesi imkans ız değildir.

Müdafiin sayısımn sınırlandırılması, savunma süresini tayin
birden ziyade müdafi varsa savunmanın bunlar arasmda bölünme-
sinin istenmesi gibi tanditlere başvuran duruşma yargıcı asla
"makbul yargıç" değildir. Bütün bunların nizamlanması müdafile-
rin mesleki dürüstlükle kendilerinin yapaca ğı bir iştir.

1930 tarihli İtalyan Usul Kanununa göre "m. 124) soru şturma-
da sanık, ancak bir müdafi tutabilir, son tahkikatta ise san ığın en
çok iki müdafli olabilir (m. 125) (22). San ığın şaşırtıcı suallere ve-
ya manevi bir baskıya maruz kalmamas ı için, sanığın yamnda mü-

(22) bk. De Marsico, m. 63: k şz. Garraud, İİ , (s.g.e) n. 518; bk. Poncet s. 181 nt.
322
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şavir olarak kabul edilen bir tek müdafiin kanunun bu iste ğini
karşılamış olacağı , birden ziyade müdafiin lüzumsuz olacağı da ile-
ri sürülmüştür (23).

Müdafiin durumu sanığın temsilcisi (vekili) olmak değildir. Sa-
vunmanın, ceza usulünde haiz olduğu amme vasfı ve cezada

mes'uliyetin şahsiliği (24). müdafilen temsilci sıfatını reddeder. Bu
itibarla müdafiin sözleri sanığı ilzam etmez. Müdafiin, vazifesinin
ifasında sanığın müsaadesine, talimat ına ihtiyacı yoktur, faaliyet-
lerini "mesleki vicdan"ına göre tanzim edecektir.

7- Müdafiin hakları :

Müdafi "özerk, usul hak ve yetkilerine sahiptir" (25). Müdafi
bu haklarını kullanmak için sanığın müsaadesine muhtaç değildir.
Müdafi, sanığın isteğine aykırı bir savunma işleminde bulunabilir.
Sanığın bir an evvel davanın bitmesini istemesine rağmen müdafi-
in beraat karar ı için bazı savunma delillerini ortaya atmas ı müm-
kündür. Sanığın suçu inkarda ısrar edilmesini istemesine ra ğmen,
müdafiin bunu imkansız gördüğü hallerde değişik ve lehe bir vas-
fı veya talıfif sebebini sağlayabilecek bir savunmayı tercihe yetki-
si vardır. Savunma pek geni ş bir "teknik yetki" teşkil eder, gayesi-
ne uygun olmak şartı ile müdafi, "savunmayı takdir" edecektir. An-
cak bu suretle hakikatın araştırılması gayretlerine katılmış olabi-
lecektir. Müdafi kavramı ve savunma samğın faydasına bağlı kav-
ramlardır, fakat görevi "adalet" içindir (26).

(23) bk. Garraud, Il, s. 310, nt. 16.
(24) Leone (s.g.e), s. 209.
(25) De Marsico, n. 69.
(26) De Marsico, n. 69.
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Müdafilerin "dosyayı tetkik" hakları ile "sanıkla temas" hakla-
rı üzerinde bilhassa durulmalıdır.

a) Dosyayı tetkik hakkı: Müdafaa, isnadı , delilleri bilmekle
mümkündür. Bu itibarla son soruşturmada (son tahkikatta) müda-
fi dosyadaki "her türlü evrak ve vesikalar" ı tetkik hakkına sahip-
tir (CMUK. 143, f 1). Bu hak kanun yolu safhas ında ve hatta mu-
hakemenin iadesini isteyebilmek için yap ılacak tetkikat bakımın-
dan da devam eder. Dava dosyas ına dahil edilmiş hiçbir evrakın
müdafi tarafindan tetkikine mani olunamaz, ondan gizlenemez.
Bunda mahzur da yoktur. Zira müdafi "meslek s ırrı" ile bağlıdır.

"Ön soruşturma" (hazırlık tahkikatı, ilk tahkikat) safhas ında
"maznunun sorgusunu havi zab ıtname ile ehlihibre raporlar ınm ve
maznunun haz ır bulunmağa selahiyetli olduğu (bk. CMUK 186 f
4; 217, f 2) sair adli muamelelere müteallik zabıt varakalarımn
müdafi tarafından tetkikine hiçbir vakit muhalefet edilemez"
(CMUK. 143, f 3). Bu hükümde sayılanların dışında kalan evrakın
tetkike müsaadeye tabidir. Soru şturmanın gayesine zarar verme-
yeceği anlaşılırsa bu müsaade verilir" (CMUK. 143 f 3) (27). Fakat
uygulama böyle olmamaktadır.

Kaldı ki müdafi için sadece bazı evrakı tetkik yetkisini veren,
diğerlerinin görülmesini mesela sorgu yargıcının takdirine bırakan
kanun hükmü hatalıdır. Zira ilk soruşturma evrakını her zaman
tetkik edebilecek bir "iddia makam ı" karşı evrakı tetkik hakkı sı-
nırlı bir "müdafaa makam ı" anlaşılır bir hal değildir. Esasen "dava
münasebeti"ne savc ı ile birlikte giren müdafi onun kadar - hem hu-
kuk, hem ahlak yönünden - sina bağlıdır.

(27) bk. D'amiello (M.), Le innovazioni al codice di procedura penale (Milano,
1955), s. 152.
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İlk soruşturmanın bütün safhalannda neden müdafiin haz ır
bulunmak hakkı olmadığım izaha imkan yoktur. Bu hakkın, sorgu

hakimine itimats ızlık anlamına geleceği iddia edilmiştir, doğru de-

ğildir. "Ceza davas ının karşılıklı bir murakabe sistemi" olduğunu
ileri süren müellifierin bulundu ğu da (28) ve bilhassa murakabe-
nin itimats ızhk sayılmamasının mantık gereği olduğu düşünülür-
se bu fikirde isabet olmadığı anlaşılır. itham ile birlikte ba şlama-
yan bir savunma hakkının "mukaddes hak" deyimine layık görül-

düğü iddia edilemez.

b) Samğın sorgusunda müdafiin haz ır bulunması: Sanığın bü-
tün sorgularında (ön soruşturmada da) avukatının hazır bulunma-
sımn kabulünü teklif edenlerin bunun sanık için bir teminat oldu-
ğu gereğini esas tuttukları görülür. Buna mukabil sanığın son so-
ruşturmadan evvelki safhalarda yap ılan sorgusunda müdafiin ha-
zır bulunmas ının bazı suistimallere yol açtığı ileri sürülmüştür, fa-
kat bu ciddi bir mahzur sayılamaz, esasen bunun kuvvetli ve isa-
betli bir meslek disiplini" ile önlenmesi mümkündür. Sorgunun bir
"isbat vasıtası" veya "savunma vas ıtası" olduğundan hareket eden
bazı düşünceler ön soruşturmadaki sorguda san ığın hazır bulun-
masım lüzumsuz saymaktad ır. Fakat bunda da isabet yoktur. Sor-
gu - umumiyetle kabul edildiğine göre - hem isbat ve hem savun-
ma vasıtasıdır, bu ilk safhada da müdafiin faydas ı ve lüzumu bü-
yüktür.

"Başlangıç soruşturması"nda müdafiin haz ır bulunmaması le-
hinde ileri sürülen fikir şudur: Sanık, "üçüncü şahıslar haz ır ol-
maksızın daha serbest olarak beyanda bulunabilir. Bu dü şüncede
isabet yoktur. Çünki müdafli yan ında değil ise sanık kendini ser-
best değil, daima tazyik alt ında hissedecektir. Kaldı ki "susmak

(28) Bellavista, s. 786; bk. Poncet, s. 103.
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hakkı"na dahi sahip olduğu kabul edilmiş sanığın konuşacak ise
yamnda müdafi bulunmas ında mahzur görmekte tezat vardır.

Fakat herşeyden evvel sorguda haz ır bulunacak müdafiin yet-
kileri ne olacaktır, sadece dinleyen ve susan bir kimse mi? Böylesi-
ne bir müdafi sadece samğa himaye duygusu, sorguyu yapanlarda
da kendilerine itimat edilmedi ği hissini verir, müdafli haz ır bulu-
nacaksa yetkili ve görevli olarak bulunmal ıdır.

c) Aharı tevkil.: Ceza Usulü Kanunumuzda müdafiin kendi ye-
rine bir başka şahsa müdafiuliği devir edip edemiyeceğine dair açık
bir hüküm yoktur. Bu sebeple tatbikatta, müdafiin vekaletname-
sinde "aharı tevkil" diye isimlendirilen sarih bir kay ıt varsa mah-
keme bunu kafi saymakta, dolayısiyle konuyu fert iradesine bağla-
maktadır. Ceza Usulünde müdafiilik "vekalet akdi" değildir. Bu iti-
barla vekalet akdi için mer'i hususi hukuk kaidelerinin tesiri ile
varılan sonuçlar doğru olmaz. Ceza usulümüzde, müdafilik görevi-
nin bir diğer müdafle devri özel bir hükümle nizama ba ğlanmış ol-
malıydı (29).

ç) Birden ziyade samğın müdafli: Ceza Usulü Kanununun 142.
maddesine göre "birden fazla maznunlann menfaatleri birbirine
uygun ise hepsinin müdafaas ı bir müdafle tevdi olunabilir". Bu hü-
küm resen seçilen müdafileri de kapsar.

Bir samğın dilediği adette müdafi tutabileceği kuraldır. Usul
Kanununun 136. maddesine göre sanık "bir veya birden ziyade
müdaflin yardımına müracaat edebilir". Fakat aynı müdafiin bir-
den ziyade sanığın savunmasını alabileceğine ili şkin böylesine açık
bir hüküm yoktur. Kanunun 142. maddesinin lafz ına nazaran her

(29) bk. CMUK. 127; Cordova, s. 206; De Marsico, n. 66.
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sanığın bir müdafli olabileceği savunmas ının aynı müdafide birleş -

mesi için "menfaat uygunlu ğu" şartının aranmas ı gerektiği anlam ı
çıkmaktadır.

Bağdaşmazlık sebebi, sanıklar bakımından "menfaat z ıtlığı"

mıdır? Kanunda sanıkların "menfaatleri birbirine uygun ise" ayn ı
müdafiin görev alabileceği zikredilmektedir. Kanun mü şterek mü-

dafiilik için "müsbet şart" olarak "menfaat uygunluğu"nu aramış
gibidir. Buna mukabil Mehaz kanunda (ss. 146) kullan ılan ve "sa-

vunma menfaati çatışıyorsa" anlam ına gelen deyim "savunma

icaplarına aykın bulunmamak", "müdafaa vazifesine aykırı düş-

memek" şeklinde anlaşılmaktadır (30). "Menfaat z ıtlığı" kavramı
ise değişik anlamdadır. Birbirine z ıt menfaatler, birbirine uygun

değildir. Bu sebeple iki san ıktan biri suçu kendisinin değil diğeri-

nin işlediğini iddia suretiyle "atfi cürüm"de bulunuyorsa menfaat-
ler zıt demektir. "Atfi cürüm varsa ayr ı müdafi laz ımdır" (31). Fa-

kat birbirine z ıt olmayan menfaatler her zaman birbirine uygun
sayılamaz. İki sanıktan birinin suçunu ikrar etmesi ve ikrar ında

suçu diğer sanık ile beraber i şlediklerini bildirmesi halinde menfa-

atlerde z ıtlık yoktur. Fakat bu iki sanığı birlikte savunma zorluğu

açıkca görülür. Bu durum karşısında kanunun kullandığı "menfa-

at uygunluğu" deyimini - Mehaz kanunda olduğu gibi- "savunma

icapları" ile takdir etmek laz ımdır. Kanunun değiştirilmesi halin-
de en isabetli deyim "savunmalarda ba ğdaşmazlık" olacaktır (32).

Bu terim "menfaat uygunlu ğu", "menfaat çatışması" gibi deyimler-

(30) bk. Kantar (Usul 1, 122) Schwartz-Taşkın, ss. 146; Daguin- Ankan, Ankara
1951).

(31) 4. Cd. 11.3.1930 k. 1161 bk. Prinçek, Tüzük (CMUK. Ankara 1954: m. 146
nt. 1).

(32) bk. Carnelutti (Lezzioni ... ) İİ , s. 172.
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den daha isabetle kanunun gerçek anlam ını yansıtmaktadır. Esa-
sen "menfaat" kelimesi bu konuda eksik anlaml ıdır.

Eski Avukatlık Kanunu (m. 27) "ayn ı işte menfaati zıt" tarafla-
rın müdafiiliğinin alınamayacağını bildirmekteydi. Bu ifadenin da-
hi - ceza davalar ında - isabetli olduğu söylenemez.

Bağdaşmazlığın ölçüsü şu olmalıdır: Mantık kurallarınca eğer
sanıklardan birinin savunmasımn doğru olarak kabulü diğerinin
reddini gerektiriyorsa bağdaşmazlık vardır (33).

Bağdaşmazlığı kim takdir edecektir? Birden ziyade san ığm sa-
vunmasını alan müdafiin bağdaşmazlığı evvela kendi "mesleki vic-
dan"ına göre teemmül etmesi gerekir. Fakat bunun sadece müda-
fle ait yetki olduğu sanılmamalıdır. Bağdaşmazlık bulunup bulun-
madığına talep üzerine veya resen mahkemece de karar verilebilir.
Yalnız mahkemenin bu kararının tercih edilecek sanığı da tayin
şeklinde veya savunmaya baskı anlamında gelecek tarzda olma-
mas ı lazımdır. Mahkemenin bağdaşmazlık hakkındaki kararına
"itiraz" mümkündür (34). Her ne kadar bu karar bir "mahkeme ka-
rarı" ise de - bir bakıma - üçüncü şahıslara taallük eden karar"lar-
dandır (CMUK. 298/2).

(33) bk. Carnelutti (Lezzioni ... )II, s. 172.
(34) Schwarz-Taşkm, ss. 146: "Sanık R'nin yasa dışı yaş adığı luzla karde şi T'nin

de cinsi munasebette bulunmas ından ötürü karde şi Tyi öldürmeye te şebbüs
ettiği iddia edilmiş ve mahkemece de bu şekilde uygulama yapılmış olması-
na göre sanık R ile T'nin öldürmeye te şebbüs olayında yararları çatışmakta
olduğu göz önünde tutularak bu davada her iki sanığın ayni avukat tarafın-
dan temsili ve duruşmada da aym avukatm R'yi savunurken vekili bulun-
duğu T'nin hukukuna ve yararına aykırı konuşmasmı doğal bulunduğu göz
önünde tutularak her iki samğa yeniden tebligat yapılacak kendilerini ayrı
ayrı avukatlarla temsil ettinnelerinin Avukatlık Kanununun 38. maddesi
gereği olduğunun kendilerine bildirilmesine, bu nedenle duru şmanın
24.6.1977 tarihine bırakılmamasma, bunun da tebligatta gösterilmesine oy-
birliği ile karar verildi" (1 CD. 18.5.1977, 517/1148).
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Bağdaşmazlık sonradan hasıl olursa müdafiin san ıklardan bi-

rini tercih suretiyle göreve devam etmesi tatbikatta mümkün gö-

rülmektedir. Her iki sanığm isnadı red şeklinde olan ifadelerinden

dönerek "atfı cürüm"e başlamaları halinde bağdaşmazlık sonradan

hasıl olmuştur. Müdafli için tercih zaruri hale gelir. Fakat böyle
hallerde terk edilen ile tercih edilen samk aras ında "tercih sebebi"

düşündürücüdür. Ayrıca o ana kadar müdafle intikal etmi ş "mes-

lek s ırları" bakımından güç durumlar hasıl olabilir. Sonradan hu-

sule gelen bağdaşmazlıkta dahi müdafluin tamamile çekilmesi

"meslek kuralları"na daha uygun olacakt ır.

Italyan Ceza Usulü Kanununda, Kanumumuz hükmüne ben-
zer bir hüküme rastlanmaktadır. Italyan Usul Kanununa (m. 133)

göre "eğer bağdaşmazlık yoksa birden ziyade san ığın savunmas ı
müşterek bir müdafle tevdi edilebilir". Ayn ı kanuna göre (m. 133)

bağdaşmazlık iddiasım bunda menfaati olamn, öğrendiğinde der-
meyan etmesi ve her halde bu iddianın usul muamelelerini talik
etmeksizin yeni müdafiin takibine elveri şli zaman içinde ileri sür-

mesi lazımdır. Aksi takdirde kanun yolunda bunu bir bozma veya
itiraz sebebi olarak kullanamaz.

Italyan Anayasa Mahkemesi zaman ında dermeyan edilmeyen

bağdaşmazlık iddiasının kanun yolunda da art ık ileri sürülmeye-

ceği şeklindeki kanun hükmünü Anayasaya ayk ırı bulmuştur, gös-

terilen sebeb şudur: "Menfaat çatışması savunmayı kötürümle şti-

rir ve bağdaşmazlığı , sanığın yardımdan mahrumiyetine inkılap

ettirir" (35).

(35) İtalyan Anayasa Mahkemesi karar ı : 27 novembre 1959, bk. Archivio-pane-
le, 1969, i İ, nt. Bk. Lattanzi (G.), i codici penali (Milano 1962), m. 133 nt:
kşz. De Darsico (A.) Lezioni di dirtto process ııale (Napoli, 1955), n. 66.
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Bağdaşmazlığın aynı davanın kesin hükümle sonuçlanmasma
kadar süreceği düşünülebilir. Fakat baz ı hallerde bir sanık hak-
kında hüküm kesinle şmiş olmasına rağmen diğer sanık hakkında
henüz dava açılmamış olabilir. Davada sanığın, suçun faili olmadı-
ğının anlaşılması ile beraatine karar verilmesinden sonra suçlu ol-
duğu samlan diğer bir sanık hakkında dava açılmas ı halinde bu iki
davamn birbirine ilgisiz olduğu söylenemez. "Bir sanığın müdafili-
ğini yapan veya yapmış kimsenin diğer bir sanığın müdafiliğini ya-
pabilmesi menfaatlerinin uygun olmas ı şartı ile mümkündür" (35)..

"Bağdaşmazhk"ın savunma görevine imkan vermemesi "haki-
min davaya bakmaktan memnuiyeti"ne benzer. Bu hal müdafihik-
ten "memnuiyet" sebebidir. Memnuiyet - savunmanın kamu niteli-
ği sebebiyle - taraflar nzas ı ile etkisiz hale getirilmesi mümkün de-
ğildir. Bu sebeple İtalyan Usulündeki gibi buna dair iddialar ın bir
çeşit "iptidai itirazlar"dan sayılmasından isabet yoktur (36).

d) Sanıkla temas hakkı: Müdafiin sanıkla konuşmağa ve mu-
habere etmeğe hakkı vardır (CMUK. 144). Bu haklar ın, tevkifevi
nizamlarma aykırı şekilde kullanılmasını istemek doğru değildir.
Sanık ile müdafiin muhabere evrak ının zaptı ayrı hükümde
(CMUK. 89) bağlanmıştır.

Son soruşturma açılıncaya kadar hakim sanığın öğrenmesini
uygun görmediği hususların ona bildirilmesini menedebilir. Bu ya-
sağa müdafi dahi riayet etmekle mükelleftir (37). Tevkif sebebine

(36) Kunter (1957) n. 252, (1967) n. 252.
(37) Miidafiin bazı hususları sanığa bildirilmekten menedilınesi usulü baz ı

memleketlerde geniş bir surette uygulanmakta ise de bu usul tenkit edil-
mektedir. Böyle bir usulde sanığın müdafiine itimadımn sarsılacağı , bir sır-
n, hakim ile birlikte saklamanın onu hakime daha fazla yaklaştıracağı, bu
suretle "hakimler diktatörluğtı" diye isimlendirilmesi mümkün bir zurumun
ortaya ç ıkacağı ileri sürülmektedir bk. Vanwelkenhuyzen, s. 49.
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göre (yani kaçma şüphesi değil, delilleri yok etme şüphesi ile tev-
kil) lüzumu halinde, son soruşturmanın açılmasına kadar sanık ile

müdafıin görüşmelerinde hakim (veya naip) haz ır bulunabilir
(CMUK. 144) . Görülüyor ki bunun dışındaki hallerde sanıkla mü-
dafli görüşürken kimse haz ır bulunamaz. Görüşme mahrem cere-
yan eder. "Sanığın müdafli ile görüşmesi sırasında hiç birdinleme
cihaz ı kullanılamaz, bu görü şmede idareye mensup herhangi bir
şahısı hazır bulunamaz" (38).

Savunma hakkı sanığın müdafli ile serbestçe görüşmesini ge-
rektirir. Bu yetkinin daraltılması savunmaya baskı demektir. Sa-
mk müdafli ile görü şürken bir ceza evi mensubunun huzurunu
şart koşmak haksız ve keyfi harekettir (39).

(38) Cohn, s. 1771.
(39) Carrara (Programma ...) II, ss. 991.
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1969 ADLİ YIL AÇILIŞ
KONUŞMASI (*)

Sayın Başkanımız,

Geçen adalet yılımn en önemli olayı Türkiye Barolar Birliğinin
kurulmuş olmasıdır. Demokratik düzenin zaruri müesseseleri ba-
şında gelen Barolar Birliğinin, geç de olsa, kurulmas ı ile ıztırap ve-
ren ve kendini zaman zaman hissettiren bo şluk nihayet doldurul-
muştur. Kurulu şumuzun demokratik düzeni benimsemi ş diğer
memleketlerin emsal ölçüs ııne tamamiyle uygun düştüğü inancı
içinde değiliz. Bununla beraber yeni Avukatlık Kanunu -bu aç ıdan-
iyi bir başlangıcı müjdeler gibidir.

Çağdaş adalet anlayışı hukukun üstünlüğü kavramında büyük
gelişmeler kaydetti. Değişen dünyanın, değişik bir hukuk sistemi-
ni hazırlamakta olduğu hissediliyor. Hukuk reformu gerçekle şme-
sinde ivedilikle görevli olduğu kanısındayız. Pek büyük sayıda ha-
kim, savcı, avukat meslekdaşımızın ve bilim adamlarımızın Cum-
huriyet Kanunlarımn alınmasından bu yana sarfettikleri ortak,
aralıksız, sürekli emeklerinin yepyeni kuralları ortaya koyacak ni-
teliğe ulaştığından şüphe edilemez.

Adaletin gerçekle şmesi açısından sorumda, özellikle manen
eşit olduğunu hiç bir meslekdaşımız unutabilme, ihmal edebilme
durumunda değildir. Türkiye Barolar Birliği meslek törelerini en
isabetli şekilde tesbit gayreti içine girmi ş bulunmaktadır.

(*) Sayın Av. Faruk Erem'in yaptığı konuşma
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Meslekdaşlarımızın sosyal güvenliğinin, ayrıcalıklarla, üstün-

lüklerle sağlandığı yolundaki iddialar ın gerçek ile bir alakası yok-

tur. Bu iddiaların, metinlerin dahi gözden geçirilmesine lüzum his-
sedilmeden ortaya atıldıkları görülmektedir. Yeni Avukatlık Kanu-

nu sosyal güvenhiğimizi gereği gibi sağlayamadı . Nedenlerini, iler-

de etraflıca açıklamak imkanım bulacağımızı ümit etmekteyiz.

Müdahalesi gecikmi ş müdafihik usulünün terk edildiği bir çağ-

da mevzuatımızın gününü doldurmu ş bazı hükümlerinden Türki-
ye Barolar Birliği şikayetçidir. Bunların sebeplerini, düzeltilmesi
yollanm, diğer memleketlerdeki örnekleri ile Türk Kamu oyuna,
Türk Hukukçularımn kararlı ve seviyeli dilekleri halinde açıkla-
mak zamanımn geldiğine inanmış bulunuyoruz.

Avukatlık kamu görevinin niteliğinde sonuna vanlamayacak
bir gelişme sürüp gider. Bu geli şmenin doğal olmayan ko şullarla
memleketimizde zaman zaman tereddütler geçirdiği görülmüştür.
Böylece mesleğimizin gecikmeli dönemlerinde kaybedilmi ş zama-
m, herhangi bir batılı meslektaşımızla aramızdaki mesafeyi kapa-
yabilmek için bilinçli ve ısrarlı olacağız. Bu çabalarımızda yüce ha-
kimlerimizin, savcılarımızın, bilim adamlarımızın desteğine kesin
surette muhtacız. Bunun bizden esirgenmeyeceğine olan inancımı-

zın mesnetsiz olmadığım gösteren olayları memleketimizin yakın
hukuk tarihçsi şerefle tescil etmi ştir.

Henüz kurulu ş çabaları içinde olan Türkiye Barolar Birliği,
önümüzdeki adalet y ıllarında, mesleğimizin sorunlarım huzuru-
nuzda açıklayabilmek geleneğinin isabetini daha somut bir görü-
nüşte sunabileceği umudundadır.

Sayın Başkanım,

Yüksek şahsımzda ve buradaki seçkin toplulukta temsilcilerini
bulan Türk Adaletine, Türkiye Barolar Birliği adına, en derin
bağlılık duygularımızı , saygı ile arzederiz.
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1970-71 ADL İ YIL AÇILI Ş
KONUŞMASI (*)

Türkiye Barolar Birliği kuruluşunun ilk yıldönümünü bir ay
evvel kutladı . Fikirce güçlü tarafs ızlığında titiz, bir kuruluş olan
Birliğimiz Türk Adaletinin hizmetinde olmak bilinç, sorum ve ka-
rarındadır. Adalet Yılının açıhşında Birliğimize de bazı konulara
değinmek imkanım veren anlayış , mensuplarımıza kıvanç ve gü-
ven vermi ştir. Demokratik esaslara gerçekten bağlı her ülkede
adaletin elbetteki en dinamik unsuru savunma mesleğidir. Görevi-
miz gereğince, bizler olaylarla daha yakından temastayız. Bu biz-
lere baz ı sorunları hukuki açıdan incelemek, onları görülür hale
getirııeködevini de yüklemektedir. Bu açıdan pek seçkin ki şilerin
toplandığı. huzurda bugün için en önemli saydığımız bir tek konu-
yu arzetmekle yetineceğiz:

Pek değerli Yargıtay Başkammızın Barolar ve Birliğin bağım-
sızlığı hakkında izhar buyurdııkları kanaat bizler için ölçtilemiye-
cek kadar büyük değerdedir. Türk Baroları en yetkilinin bu kam-
sını daima şükranla anacaklardır.

Bu konu bizim için görevimizi gereği gibi yapabilmek isteğin-
den gayri bir düşünce ürünü değildir. Vesayet altında barolar çağ-
daş baro anlayışına uygun dü şmemektedir. Yapılagelmekde olan

(*) Türkiye Barolar Birliği Başkam Avukat Faruk Erem'in konu şması
TBB Bülteni Kasuri 1970 Yıl: 1 Sayı: 4

4	 429



Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (İİ )

çalişmalar sona erdiğinde ve Avrupa Barosu tahakkuk etti ğinde;

koşulan şart gereğince bağımsız olmadık1anndEn Türk Baroları
Avrupa Barosuna kabul edilmezlerse bunun uygar bat ı adalet an-

layışı içerisinde Türk Hukukçular ına ne kadar büyük üzüntülere

mal olacağını öngörmek güç değildir (1).

Milletlerarası Hukukçular Komisyonunun 1955-1966 y ılları
arasında yaptığı toplantılara ait bilgiler bir kitap halinde yay ın-

landı; bu kitapta "Barolar kendi üyelerini kabulde ve disiplin i şle-

rinde bağımsız olmalıdırlar", "Mesleğe ait hususların barolara bı-

rakılması gereklidir "hukukun üstünlü ğunü sağlamak hizmetinde

başarı meslek te şekküllerinin özerk ve serbest olmas ı ile mümkün-

dür".

Klecatsky "hukuk üstünlüğü" adlı ünlü makalesinde şu esası
ortaya koymaktadır (2):

"Hukuk üstünlüğü kavramını savunmaya kendini hasretmi ş ,

yürütme karşısında bağımsız baronun mevcudiyeti". Bu sat ırlar,

Baroların bağımsızlığının çağdaş anlayışta hangi unsurlarla

önemde eşit ve mevcudiyette zaruri sayıldığını açıkca göstermek-

tedir.

İngiliz "Baro Genel Konseyi" (General Concil of the Bar) daha
1946 yılında baz ı esaslar koydu. Bunların başlıcaları şunlardır:

Baronun şerefimi, itibarını ve bilhassa bağımsızlığını sağlamak,
adli makamlarla ve hükümet ile olan ili şkilerde Baroyu savun-

mak" (3).

Milletleraras ı Hukukçular Komisyonunun 1959 toplantısı bir

kitap halinde yayınlandı: Bu kitapta -özetle- şu düşünceler yer al-

maktadır: Kanunilik prensibine ba ğlı özgür bir toplumda hakim-
lerle Baronun görevi birbirine sıkıca bağlıdır. Gerçekten Avukatlı -
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ğın "serbest meslek" olup olmadığı sorulabilir. Nasıl hakimlik key-
filik değil ise, nas ıl hakimler bu anlamda bağımsız değil ise, Avu-
katlar da bağımsız değildir. Bu itibarla Barolar faaliyetlerinde yü-
rütme ve hatta yargımn müdahalesi dışında kalmalıdır.

Vesayet altında Baro Anayasam ızın ruhuna uygun sayılamaz.
Kuvvetler ayrılığı bir Anayasal prensip olduğuna göre Baroları ve-
sayet altında tutan bir sistem, dolayısiyle adliyeye de müdahale et-
miş duruma girer. "Adliyenin bağımsızlığı" fiilen ve tamamen sağ-
lanmış olmazsa "hakimlerin bağımsızlığı" eksik kalmış demektir.

Milletleraras ı Hukukçular Komisyonun Delhi toplant ısına 53
ülkeye mensup hukukçular katıldı . Yayınlanan beyannamede şun-
lar yer almaktaydı (4): "Hukukun üstünlüğünün ve haklı bir adli-
ye idaresinin kurulabilmesi için Barolann bağımsızlığına ihtiyaç
vardır". Delhi kararları bütün Devletlere resmen duyurulmuştur.
0 halde kanunumuzda "vesayet" hükümleri milletlerarası tutuma
karşıdır.

Milletleraras ı Hukukçular Komisyonunun Atina Kongresi
(1955) kararında aynen şu cümle yer alır. "Bütün Dünyanın Avu-
katları mesleklerinin ba ğımsızlığını korumaya mecburdurlar" 0
halde, biz de Kanunumuzun vesayet hükümlerinden şikayetçi ol-
mak zorundayız.

Avukatın görevinde nazar olarak bağımsızlığı yeterli değildir.
Avukat kendini gerçekten hür hissetmelidir. Avukatl ık Kanununa
göre (1/2) "Avukat, görevini yerine getirmede bağıms ızdır." Fakat
mensup olduğu ve kendisini destekleyecek, denetleyecek ve koru-
yacak kurulu ş bağlı ise Avukat böyle bir duygu içinde olam ıyacak-
tır.

Yeni Avukatlık Kanununun isabetli hükümleri az değildir. Fa-
kat Barolar ve özellikle TBB.nin "vesayet" alt ında kabulü çağ dışı
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bir anlayıştır. Kanun mutlaka düzeltilmelidir. Bağımsızlık bir "ay-

rıcalık" sayılmaz, görev icabıdır.

Baroları vesayet altında tutmak, örtülü şekilde "savunma hak-

kı"nın sınırlandırılması isteğinden gelir. Savunmaya herhangi bir
tandit bu hakkın özü ile bağdaşamaz. Avukatlığın tarihi, usul bu-
kukunun tarihidir. Usul Hukuku doktrininde hiç bir yön değişikli-

ği yoktur ki Avukatın görevine etkili olmas ın (5). Bu görev özgür

kalabildikçe etkili olabilmiştir. "Gerçekten müdafi, görevini yapar-
ken hür ve serbest olmal ıdır. Hür ve serbest olmayan bir müdafi
şeklen müdafi olup hakikatte müdafi de ğildir" (6).

Barolar Birliğinin ve Baroların bağımsız olamıyacakları iddi-
ası Anayasanın ruhu ile çeli şmeli bir yoruma dayanmaktadır:

"Anayasanın 120. maddesinde, özerk bir kurulu ş olan Üniver-
sitelerin kendileri tarafindan seçilen yetkili ö ğretim üyelerinden
kurulu organları eliyle yurütüleceği ve aynı zamanda denetlenece-
ği hükmürtün sevkedilmesi suretiyle kendi kendini denetleme kav-
ramımn ancak özerk teşekkül için söz konusu olduğu ve 122. mad-
dede buna muvazi bir hüküm sevkedilmedi ğine göre kamu kuru-
mu niteliğinde meslek kuruluşları bakımından merkezi idarenin
denetleme hakkının mahfuz tutulduğu" (!).

Bu mütalaanın özerklik ile bağımsızlık kavramları karıştırıl-
maktadır. Serbest meslek mensuplarının kuruluşlarında özerklik
pek tabiidir, ayrıca tasrihine bu sebeple lüzum görülmemi ştir. Ko-
nu bağınısızlıktır. Hakimlerin bağımsızlığı ne ise Barolarm ve Bir-
liğin bağımsızlığı da odur. Baroların ve Birliğin görQvlerinde ba-
ğımsız olmaları için Anayasada sarahata lüzum yoktur. 0 halde
kanunun vesayet hükümleri, Anayasal mesnedi olmayan bir mü-
dahaleden ba şka şey değildir.
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Anayasamıza göre "kamu kurumu niteliğinde meslek kurulu ş -
ları" bahis konusudur. Bu hükümden ç ıkan anlam şudur: Bu kuru-
luşlar, kamu kurumu değildir, o niteliktedir. 0 nitelikte olmaların-
dandır ki, kuruluşları "kanun"la olur. 0 halde bu kurulu şların iş-
leyişlerine ancak yasamamn müdahalesi me şrudur. Eğer yasama,
bu müdahale yetkisini, kanun ile de olsa yürütmeye verirse, bu ka-
nun Anayasaya uygun olamaz. Diğer bir deyimle bir şeyin ancak
kanunla yapılabileceği, yürütmenin müdahalesini me şru kılmağa
yetmez. Bu formül, bunun tam aksini ifade eder. Kanun ile de ol-
sa, Barolara müdahale yetkisi yürütmeye verilemez.

Anayasamızın sistematiği kendiğine göre bir anlam içinde ha-
zırlanmıştır. Diğer bir deyimle Anayasan ın sistematiğinin dayan-
dığı bir "fikir" vardır. 120. madde Üniversitelerden 121. madde
TRT den 122. madde de kamu kurumu niteli ğindeki kurulu şlardan
söz eder. O.halde Barolar ve Barolar Birli ğinin kamu vesayeti ile
ilgisi "üçüncü derece"dir. Halbuki 1. ve 2. derecede olanlardan da-
ha fazla, yürütmeye bağlannııştır.

Anayasanın başlıkları da önemsiz değildir. Başlıkların metin-
den sayılamıyacağı doğrudur (Anayasa m. 156). Fakat bu başlıkla-
rın, kuralların tedahürünü önlemek gibi bir görevleri olduğu da
açıktır. Anayasamızda "özerk kuruluşlar" (-a. Üniversiteler - b.
Radyo, televizyon ve haber ajanslar ı) gösterilmiş başlık değişmiş ,
"kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları" ayrı bir bölüm
olarak ele alınmıştır. 0 halde lafzi bir yorumla, özerk olanlar sayıl-
mıştır, bunlar arasında Barolar yoktur, dü şüncesi, kavram karışık-
lığmdau ileri gelen bir tutumdur.

Baroların bağlı kalmaları asla devam edemez. Barolar Kanun-
la değişebilecek müesseselerden değildir. Baz ı yazarlar, Baroları
"tabii hukuk müesseseleri"nden sayarlar. Zira "savunma hakk ı"
bağımsızdır (7).
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Yukarıdaki açıklamalar 1961 Anayasas ı hakkındaki kanaata,
ona verilecek anlama göre hakl ı veya haksız kabul edilebilir. Bu se-
beple "Anayasa anlayışı" üzerinde durulacak bir kavramd ır.

Anayasayı "temel" deyimi izah edememektedir. Anayasa bir
"Kaynak" kabul edilmelidir. Anayasaya ayk ırılık kavramı da, bir
Kanunun bu kaynağın ürünü olmak niteliğini taşıyıp taşımadığına
göre belli edilmelidir. Bu anlayış bizi Anayasa kurallarını yorum
tekniğine götürür. Eğer "lafzi tefsir" esas say ılırsa Anayasa kolay-
lıkla "tutucu kurallar topluluğu" haline gelecektir ve eskime h ızı
da artmış olacaktır. 0 halde soru şöylece düzenlenmelidir. 1961
Anayasası Baroların bağımsızlığım reddeden bir Anayasa m ıdır?
Anayasa genel tutumu ile bağımsızlığı reddetmiyorsa, bağımsızlı-
ğı kabul etmiyen bir kanun Anayasaya (yani kayna ğa) uygun de-
ğildir.

Görülüyor ki, "Anayasada özerk müesseseler sayılmıştır, bun-
lar arasmda Barolar yoktur. 0 halde Barolar özerk değildir" man-
tığı sadece "lafzi tefsir"dir. "Kaynak yorumu" de ğildir. Bu mantık
Baroların bağımsızlığına yapılan, en kuvvetli değil en anlamsız iti-
razdır.

1961 Anayasas ı bazı kurum ve kurallarla Türkiye'mizde Ada-
let problemini çözmek istedi, kısmen de çözdü. Fakat bu davramş
Adaletin kendi (öz) ihtiyaçlarını karşılamak için değildi. Bu istek
eksik kurum ve kurallara adaletin siyasal alum ve kurulu şları ko-
ruyamamış olması sebebine dayamyordu veya ba şlıca sebebi bu
idi. Adaletin öz ihtiyaçlar ı üzerinde durulmamış olmasımn sonuç-
ları küçümsenmemelidir. Bunun etkisi kendini duyurma ğa başla-
dı. Baroların bağlılıklarından şikayetleri buna ancak bir örnektir.

Türk adaletinde reform, ba şka nitelikte ve yüzeyde kalmaya-
cak bir anlayışa geçilmezse, ba şarılamaz. Fakat bunun için baz ı
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engeller kaldırılmalıdır. Bu engellerin biri de "Barolar ın bağlılı-
ğı"dır. 1961 Anayasası adalet organlanna müstesna bir yer sağla-
makla onlara yürürlükteki yasalan ilerletici yorumla süresiz geli ş-
tirme görevini verdi. Zira, Hukukun Üstünlü ğü böyle bir geli şme
çabasına girilmezse sadece tutucu bir kavrama dönebilir.

(1)Dereli (F), İ stanbul Baro Dergisi.

(2)Klecatsky H. Rflexion sur la Primauté du droit Rey, de la Cob. interde

jusistes, 1963, n. 2. S. 215.

(3)Boulton, W. Des. professions judi ciarie et droitjuristes, 1957, n. 1.

(4)Commission internationale de juristes, New Delhi, Janvier 1959, s. 303.

(5)Bellavista, lesioni, 1960, s. 195.

(6)Kunter, N. Ceza muhakemesi hukuku, 1961 n. 254; 1967, n. 126.

(7)Garraud, II, n. 516.
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1971 ADL İ YIL AÇILIŞ
KONUŞMASI (*)

Adalet yılının açılışı gününde, bu kadar seçkin ki şilere Türki-
ye Barolar Birliğinin düşüncelerini sunabilmek olanağını sağlayan
geleneğin devam etmesinden Türk Avukatlar ının duyduğu şükran
hislerini, sagı ile arz ederim.

Bu konuşmada Türkiye Barolar Birliğinin çalışmaları hakkın-
da özetle maruzatta bulunmama müsaadelerinizi istirham etmek-
teyim:

Barolar Birliği, mensularının sosyal güvenliğini sağlamak hu-
susunda çaba harcamış, bazı sonuçlar alabilmi ştir. Sosyal güvenli-
ği sağlanmış bir savunma mesleğinin kendisinden beklenen ko şul-
lara uygun bir davranış içinde olacağı tabii sayılmak icap eder. Bu
nedenle Birliğimiz Genel Kurulunda kabul edilen, uyulması zorun-
lu "meslek kuralları" büyük bir aşamadır. Kendi kendini denetim
usulünün mümkün vè daha ba şarılı olacağını Türkiye Barolar Bir-
liği kanıtlamıştır.

Adalet Bakanlığına bırakılmış bazı yetkilerin, kurulu şumuz-
dan sonra Birliğimize emanet edilmi ş olması karşısında, eskisinin
daha iyi olduğu özlemini veya iddias ını, haklı çıkarabilecek bir tu-

(*) TBB Başkam Av. Faruk Erem'in 1971-1972 Adalet yılı açış konuşması ve
bildirisi
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tumdan bilinçle kaç ınmış olan Birliğimiz, bağımsız baro kavramı-

nın memleketimizde hiç bir sak ınca doğurmayacağını göstermiştir.

Bu sebeple, savunma mesleğinin bağımsızlığına aykırı düşen idari

vesayete son verilmesinde keskin bir zaruret vard ır.

Türkiye Barolar Birliği, kuruluşunu sağlayan kanunun emret-

tiği "hukuk açısından uyarma görevi"ni eksiksiz ba şarma çabasını
sürdürebilmiştir. Her önemli konuda birliğimizin, bütün Türkiye

Barolarının ortak görünüşü derleme ve duyurma olanağını gecik-
melere meydan vermeden kamuya ve ilgili makamlara ula ştırchğı
kabul edilebilir. Bu görüşlerin yasama ve yürütmenin istek ve tu-
tumlarma zaman zaman uygun düşmediği izlenimler aras ındadır.

Buna rağmen Birliğimiz hiç bir olumsuz tepki ile karşılaşmamış -

tır. Bu husus, tarafs ız, iyi niyetli ve emek ürünü olan görüşlerin,

ne kadar ayrı ve karşıt olursa olsun, gerçek bir dokunulmazl ıktan

faydalandığını kamtlamaktadır.

- Türk toplumunun adliyenin i şlemesinden şikayetçi olmadığı
iddia edilemez. Gecikmi ş adalette, az çok adaletsizlik vard ır. Fakat

gecikmelerin sebebini bu i şde çalışanlarda aramak en büyük hak-
sızlıktır. Adalet ucuz bir kamu hizmeti de ğildir. Toplumca fedakar-

lık ister. Diğer devlet dairelerine kıyasla adliye binalarının, tüm

çalişma koşullarının Türk adaletine nas ıl yaluştırılabildiğini anla-

mak imkansızdır.

Sür'ati sağlamak hiç de güç değildir. Maddi araçlar bakımın-
dan adliye tamamiyle ihmal görmüştür. Esasen Cumhuriyet Adli-

yesi, kurulu şunda kendisine gösterilen ihtimamdan her geçen yıl
biraz daha mahrum b ırakılmıştır.

Memleketimizde birkaç il hariç di ğerlerindeki adalet binaları
üzüntü verecek durumdadır. Orada çalışan insanların havadan,

ışıktan yoksun bir halde, en ilkel araçlarla çal ışmaya terk edilmi ş
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olmasını nasıl izah edeceğiz? Adalet personelinden, savc ısından,
hakimine kadar memleketimizin pek çok yerinde her türlü medeni
ihtiyaçlannı gidermekten yoksun ki şilerin ıstırabı mutlaka gideril-
melidir.

Bu kadar büyük bir göreve memur edilmi ş kişilerin bu kadar
terk edilmiş olmalarının onlarda yarattığı hüsranı, ruhsal çökün-
tüyü, bunun göreve etkisini mutlaka nazara almak laz ımdır.

- Türkiye Barolar Birliği kuruluşundan bu yana Türk Huku-
kunda reform ihtiyacını yansıtan isteklerle karşılaştı . Cumhuriye-
tin kuruluşundan sonra yabancı memleketlerden iktibas edilen
ana kanunlarımızın büyük faydalar sağladıkları bir gerçektir. Bu
kanunlar sayesinde yepyeni bir hukukcular ku şağı yetişmiştir. Bu-
gün çağdaş hukuk anlayışına uygun bir Türk hukuku gerçekten
mevcuttur. Doktrin ve içtihadm geni şliği, kudreti, ortaya attığı so-
runlar küçümsenemeyecek bir önem kazanmıştır. 0 halde iktibas
edilen kanunlardan bu yana alınan sonuçlar nelerdir? Hukuku-
muz ihtiyaçları ne derecede karşılamaktadır? Toplum ile hukuku-
muz arasındaki boşluğu kapatabildik mi? Hukuk reformunun
esasları neler olmalıdır? Bu soruların cevabını , Türk Hukukçular ı -
nın verebilecek durumda olduğu kamsını taşıyan Barolar Birliği
Ekim ayı sonunda Birinci Türk Hukuk Kongresini toplama ğa ka-
rar verdi. Hazırlıklar ikmal olunmuştur. Hakim, savc ı, avukat ve
öğretim üyelerinin katılacakları kongrede hukuk reformunun
esasları saptanacak, bu suretle kanun koyucuya eksiksiz ve hata-
siz kanunlar yapabilmek olanaklar ı hazırlanmış olabilecektir.

- İnsan Hakları Avrupa Sözle şmesine memleketimiz de kat ıl-
mış ve belli hak ve hürriyetlerin tan ınmas ı yükümü altına girmiş-
tir. Gerek yasaları , gerek uygulamaları ile akit devletlerin yükumü
bir çe şit karşılıklı gözetim görevini de gerekli kılmıştır. Halen bu
sözleşme ile bağlı devletler aras ında yargılama usul ve uygulama-
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larında sınırları aşan bir nitelik görülmektedir. İthamı zamanında
öğrenmek hakkı ve diğer haklar açısından kanunlarımızda büyük
boşluklar mevcuttur. Avrupa Sözleşmesini başta Almanya: olmak
üzere bazı devletler Anayasa değerinde kabul etmişlerdir. 0 halde
mensup olduğumuz uygar ve demokratik camian ın ortak ko şulla-
rına göre Usul Kanunlarımızda esaslı değişiklikler yapmak zorun-
luğu altmdayız.

- Az geli şmiş ülkelerde hukukcunun görevi Milletleraras ı Hu-
kukcular Komisyonunun baz ı kongrelerinde bütün ayrıcalıkları ile
tartışıldı. Bunların en önemlisi 1959 da Delhi'de, 1962 de Rio'da
1965 de Bangok'ta, 1967 de Lagos'ta toplanan kongrelerdir. Bu
kongrelerde konu "geli şmekte olan ülkelerde hukukçunun görev ve
sorumu" olarak ele al ındı . Varılan sonuç özetle şöyledir:

Hukukçular, kendi memleketlerinin sosyal ve ekonomik sorun-
ları ile ilgilenmek zorundadırlar. Zira bu sorunların çözümü hu-
kukcuya muhtaçt ır. Gelişme yolunda belli bir hız kazanabilmi ş ül-
kelerde hukukçular önemli mevkilere sahiptirler. Bu bir vak ıadır.
Bu itibarla hukukcu ekonomik ve sosyal geli şmeye en etkili yar-
dımda bulunmakla görevli ve sorumludur. Bangok toplant ısında
bu göreve girebilecek konulara misal olarak şunlar gösterilmişti:
Toprak reformu, millile ştirme, milli kaynakların işletilmesi, sosya-
lizasyon tedbirleri, i şsizlikle, fakirlikle mücadele ve kendi mehıle-
ketini iyi tamma. Bu kongrede hukukcu "sosyal konular ın yüksek
mühendisi" olarak tammlanmıştı .

Gelişmekte olan bir ülkenin hukukunda daima yenilenmesi ge-
rekli hukuk tekniğine ihtiyaç vardır. Bunların lüzumunu göster-
meğe, aranıp bulunmas ına hukukcu toplumcu memur edilmi ştir.

- Sosyal hukuk devleti, "hukuk devleti" kavramının çağımızda
kazandığı yegane anlamdır. Hukuk devleti olmaks ız ın "sosyal dev-
let", sosyal devlet olmaksızın "hukuk devleti" düşünülemez.
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Sosyal hukuk devleti, yeni hukuk yap ıtlarında, genel kamu dü-
zeni kavramı yanında "ekonomik kamu düzeni" kavram ını mües-
seselendirmiştir. Bu düzenin, Anayasaya uygun, hukuka uygun ve
bilinçle kurulmas ı çabasına girişilmesi takdirinde, az geli şmiş bir
memleketin hukukcusu olmam ız nedeni ile bizlere büyük görevler
düşmektedir. Böyle bir çabada hukuk hız kesici olmamalıdır.

Hukuk toplumunun ekonomik ve sosyal geli şiminde bağımsız-
lığmı kaybetmemelidir. Çünkü bu geli şmenin adalete ve insanlığa
karşı olması da mümkündür. Hukuk bu anlamda adaletin ve in-
sanlığın emrinde olmaktan gelen bir ba ğımsızlık ve üstünlüktedir.

Türk mevzuatının bugünkü durumu sosyal haksızlıkları gide-
rebilecek nitelik açısmdan mükemmel değildir. Ekonomik hürri-
yetler ile kamu hürriyetleri aras ındaki dengenin önemine dikkat
edilmemesi halinde, birincilerin ikincileri etkisiz hale getirdiği gö-
rülmektedir. Sosyal hukuk devleti baz ı hürriyetleri, baz ı hürriyet-
lere karşı korumak özelliğini taşır.

"Sosyal hukuk devleti" kavranıındaki "hukuk devleti" unsuru-
nun Anayasamızdaki anlam ı, Anayasadaki uygulama hükümleri
ile berrakca gözükebilmektedir. Temel haklar ve bunlar ın özüne
dokunulmazl ık, özgürlüklerin sayılması, devletin kurulu şu, erkler
ayrımı , bağımsız yargı ve zayıflatılmadığı takdirde yargı denetimi
gibi müesselerle hukuk devletinden ne anla şılacağı kestirilebilir.
Fakat "sosyal devlet" unsurunun ayn ı derecede yoğun uygulama
hükümlerine bağlandığım söylemek mümkün değildir.

"Ekonomik kamu düzeni"nin yeri "sosyal devlet" kavram ı için-
dedir. "Ekonomik (demokratik) kamu düzeni" bir hukuk müessese-
sidir. "kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal adalet ilkeleri ile
bağdaşmıyacak surette s ımriayan iktisadi bütün engelleri" kald ır-
makla (Anayasa 10), "iktisadi ve sosyal hayat ın tam çahşma esası-
na ve herkes için insanl ık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi
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sağlamakla (Anayasa 41) devleti görevli kılan bir Anayasa "eko-
nomik kamu düzeni" anlayışını , müessesele ştirmiş demektir.

- Hukukun üstünlüğü büyük bir borcun ödenmesi çabas ım
temsil etmektedir. "İnsan, insana mutlaka bir şey borçludur". Türk

toplumuna karşı en büyük borç Türk hukukculanmn omuzlar ına

çökmüştür. Bu borç ödenecektir. İnsanlık davası aşırılıklar değil,

demokrasi davas ıdır. Bu dava kazamlacakt ır.

Hukukcudaki "beyin gücü" ölümsüz dür. Hukukun üstünlü ğü

işte bu güce dayamr.

Adalet yılımn, kutsal görevimizde bizleri ba şarılı kilması dile-
ğini, Türk avukatlar ımn yüce Türk Hakimlerine saygılarım arz
ederim.
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1972-73 ADL İ YIL AÇILI Ş
KONUŞMASI (*)

Yüksek huzurunuzda, Türk adaletinin bu kadar seçkin men-
supları önünde, Türkiye Barolar Birliğinin düşüncelerini sunabil-
mek olanağına kavuşmuş olmasını, şükranla karşıladığımızı en
derin saygılarımızla arzederiz.

1971-1972 Adalet yılımn en önemli olayı Birinci Hukuk Kong-
resinin toplanmış olmasıdır. Bu kongreye yüksek mahkemelerimi-
zin üyeleri de dahil, hakimlerimiz, savc ılarımız, üniversite öğretim
üyeleri ve avukatlar katılmışlardır.

- Birinci Türk Hukuk Kongresinde Sayın Cumhurbaşkanımız
bizlere hitap etmek lütfunda bulundular, Meclis Ba şkanımız ve
Hükümet Başkanımız da görüşlerini açıkladılar.

Cumhurbaşkammız "Adalete, bağımsızlığa, eşitliğe hürriyetle-
re kaynak ve dayanak olan ulusal e ğemenliğimiz ile, bunu mü şah-
has hale getiren Cumhuriyetimizin hukuk devleti niteli ği, hu-
kukun üstünlüğü ilkesini Anayasam ızın temeli yapmıştır.", buyur-
muşlardır. Bu, pek üstün bir hukuk anlayışıdır.

Sayın Meclis Başkanımız konuşmalarinda "bir hukuk devleti
olan Türkiye Cumhuriyeti her alanda hukukun üstünlüğü prensi-
bini hakim kılma esasına dayanmaktad ır" demek suretile yasama

(*) Türkiye Barolar Birliği Başkam Avukat Faruk Erem'in konu şması
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açısından uygulamanın kendini bağlı sayması gereken hukukun
üstünlüğü ilkesine temas buyurmuşlardır.

Çok değerli Hükümet Başkanımız devletimizin "demokratik
düzen içinde hukuka bağlı ve hukukun üstünlüğünü şiar edinmiş
olduğunu" ifade ettiler.

Bu üç demeci, Türk Hukukçular ı, en mutlu belgeler olarak de-
ğerlendirmişlerdir ve her üçünde geçen "hukukun üstünlüğü" ilke-
sinin hukuk reformunun gerçekle ştirilmesinde, ihmal veya ihlali
imkansız bir ölçü olarak benimsenmesi lüzumuna inanm ışlardır.

Türk Hukuk Kongresinin toplant ı tarihinin hukuk reformu ça-
lışmalarma rastlamış olması ayrı bir önem ve anlam ta şımaktadır.
Kongre, alınan kararların uygulanmas ı çabasında ve ikinci kong-
renin toplanmasında Türkiye Barolar Birliğini görevli kıldı . Bu-
gün, Yönetim Kurulumuz adma yaptığım bu konuşmanın kongre
kararlarımn uygulanmas ım sağlayabilmek çabalarından biri ola-
rak telakki buyrulmas ını takdirlerinize arzetmekteyim.

- Kongre, ivedilikle ceza adaletinden şikayetlerin ele alınması-

m istemiştir. Bu şikayetlerin büyükce nedenini memleketimizde
adli zabıtanın idari zabıta içinde tutulmasında görmek kabildir.
Yürütmenin yargıya müdahale görüntüsünü uyandıran bu duru-
ma son verilmelidir. Bu konuda kusursuz diyebilece ğimiz iki ka-
nun tasarısı Adalet Bakanlığınca haz ırlanmış ise de Yüce Meclise
intikal edememi ştir. Zira yürütmede, yetkilerinden bir kısmımn

elinden alındığı gibi bir kuşku idari dirence sebep olmuş ve tasarı
Meclise sunulamamıştır. Bu direnç haksızdır. istenen, idarenin
elinden bir şeyin alınması değildir, savcılığa doğrudan doğruya
bağlı bir adli zabıtanın kurulması istenmektedir. Su sorununu kri-
minalistik bilgilerle donatılmış ve hukuk esaslarına vakıf kimse-
lerle, karşılamak ancak mümkün olabilir. Say ın Cumhurbaşkanı-
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mız, iki kez, demeçlerinde adli zab ıtanın kurulması lüzumuna i şa-
ret ve emir buyurmuşlardı . "İdari direnç"in bu tutumunu, Cum-
hurbaşkammıza, yüksek huzurlar ında, şikayet ediyorum.

- Adalet binaları kifayetsiz ve hizmetin vakar ına uygun değil-
dir. Mevcut binalar ın da ihtiyaç ile hiç bir alakas ı yoktur. Binalara
ait bütçe Bayındırlık Bakanlığından alınıp Adalet Bakanlığı bütçe-
sine aktanimalı ve bütün Türkiye'de Adalet binalannın gereken
duruma getirilmesi için belli bir plan haz ırlanmalıdır. Doğu illeri-
mize tayin edilen hakim ve savcıların oturacak ev bulamadıkları ,
her türlü imkandan yoksun kald ıkları , buna mukabil bazı kuruluş-
ların mensuplarının lojman ve benzeri kolaylıklardan faydalandık-
ları görülmektedir. Adalet her gittiği yerde itibarma uygun veya
hiç olmazsa e şit imkanlara kavıışmalıdır. Bu sebeple ve bilhassa
doğu için adaletin yerle şmesi bakımından görevi ve görevlileri kap-
sayacak özel bir planm haz ırlanmasında zaruret görülmektedir.

Adliyenin cari masraflar ını karşılayacak bütçe imkanlar ı çok
dar tutulmaktadır. Pul olmamas ı , telgraf tahsisatının yokluğu gibi
sebeplerle dosyaların Adli Tıp Müessesine, Yargıtaya gönderilme-
diği, hatta tahliye tellerinin bile zamanında çekilemediği, tutuklu
davaların uzun süre beklediği daima şikayet konusu olmaktad ır.
Tahsisat yetersizliğinden keşiflere dahi gitmek mümkün olam ıyor.
"Tahsisat" insanların hürriyetinden de üstün sayılırsa hukuktan
söz etmek pek güçle şir.

- "Adli müzaheret"e ili şkin hükümlerin bir araya getirilmesi ve
adli müzaheretin işleyebilecek hale sokulmas ı zaruridir. Kanun
önünde eşitlik ve hakkım arama hürriyetinin gerçekleşmesi ancak
adli müzaheret sisteminin yuruyebilecek hale gelmesi ile müm-
kündür. Genişletilmiş ve etkili kaynaklara kavu şturulmuş adli
müzaheret ile beraber (hiç olmazsa şimdilik) ağır cezalı suçlarda
"mecburi müdafihik" usulünün getirilmesi zorunludur. Demokrasi-
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lerde maddi imkan ı olmadığı için hakkını arayamayanlara veya

kendisini savunacak imkan ı olmayanlara rastlanmamas ı gerekir.

"Hakkını arayamazsın" demekle, " şu kadar harç ve masrafı öder-

sen hakkını arayabilirsin" demek aras ında fark yoktur.

- Devletimiz müteadclit milletleraras ı anlaşmalar imzalamış
ve bu anlaşmalar gereğince kanunlarımızda gerekli değişiklikleri

yapmak yükümü alt ına girmi ştir. Bu taahhütlerden hemen hiç bi-

ri tutulmamıştır. Öğrenildiğine göre Birle şmiş Milletler Camias ın-

da bu durumda olan devletlerin tesbiti gibi bir te şebbüs bahis ko-

nusudur. Bu anlaşmaların taranması ve gereken kanun teklifleri-

nin Yüce Meclise sunulmas ı pek yerinde olur.

- Özel hayatın korunmas ı hakkında Avrupa Adalet Bakanlar ı
toplantısında gerekli kanuni tedbirlerin al ınmas ı kararına varıldı .

Bu toplantıya memleketimiz de katılmışt:ı r. Belki de bu yıl tekrar-

lanacak olan yeni toplant ıya katıldığımız zaman gerekli teşebbüs-

lere hiç olmazsa ba şlamış durumda olmamız pek isabetlidir.

- Usul Kanunlarımızın eksik yönleri pek çoktur. Fakat bunlar

arasında en düşündürücü olanı savunma makam ına yeteri kadar

yer verilmemiş olmasıdır. Aynı düşünce, iddia makam ı için de doğ-

rudur. Çapraz sorgunun yokluğu, iddia ve savunma makamlarının
görevlerini başarmalarına engel olmaktadır. Devletimizin de kat ıl-
dığı "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi"nde "çapraz sorgunun yap ı-

lamadığı bir memlekette insan haklar ı teminats ızdır" hükmü yer

almaktadır. Usul kanunlarımızı çağdaş demokratik memleketlerin

usul kanunlarının belli ettiği standart ölçüye göre yeni ba ştan dü-
zenlemekte daha fazla geç kalmamak gereklidir.

- Adliyenin yükü, bu kurulu şun altından kalkamayacağı hale

gelmiş , bu yükün azaltılması olanaklarının artırılması önerileri
red edilirken bir taraftan da adliyenin çalışması yermelere hedef
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tutulmuştur. Yükün azalt ılması kolayca mümkün olabilir. Hukuk
davalarında "yargı öncesi" önleyici müesseselere yer verilmesi, ce-
za davaları açısından da kanunlarımızda kendini gösteren bir çe-
şit "ceza enflasyonu"nun önlenmesi yoluna gidilmelidir. Devlet ad ı-
na uygulanan müeyyideyi ifade eden "ceza"n ın ufalanmas ı adale-
tin itibarını yitirmeğe sebep olması bir yana, gereksiz ve anlams ız
"kamu davaları"na yol açmaktad ır.

- Hukuk usulümüzde baz ı müesseselerin anlam ını kaybettiği,
sebebi kalmamış bir biçimsellik haline geldi ği bilinmektedir. Bun-
ların usul kanunlarımızdan çıkarılması hiç bir eksiklik doğurma-
yacak, sür'atli ve isabetli adalet ilkesinin gerçekle ştirilmesinde
yardımcı olabilecektir. Ceza Usulümüzde adli zab ıtasına sahip,
maddi araç ve gereçle donatılmış savcıların yapacağı haz ırlık so-
ruşturmasım takiben son soruşturmanın başlamas ı en isabetli
usuldür. Bir kimseyi mahkemeye sevk etmeden evvel takdirine ih-
tiyaç duyulan "karar hakimliği"nin ihdası şartı ile sorgu hakimli-
ğinin kaldırılması sür'at kazandıran çarelerin ba şında gelmekte-
dir.

- Toplu hakim usulü hemen her memlekette terk edilmektedir.
Sorumun tek ki şide toplanmas ı şarttır. Toplu mahkemelerde, bir-
den ziyade hakimlerin uzun celseler boyu emeklerinden yoksun
kalınmas ı için sebep düşünülemez. Toplu mahkemelerden tek ha-
kimliğe geçiş daha çok davamn görülmesini sağlayabilecektir. Esa-
sen "mahkeme" deyimi ile kararlara getirilen bir çe şit anomima ye-
rine, belli bir hakimin, belli bir kararının değerlendirilmesi daha
büyük bir çaba, daha büyük bir isabet sa ğlayacaktır.

- Hukukta icra daireleri, cezada infaz müesseseleri büyük şika-
yetlere sebep olmaktadır. Yerine getirilmeyen bir hukuk ilam ı , va-
tandaşın nazarlarında adaletin etkenliğini zedelemektedir. İcra ve
İfls hukukumuzun biçimselliği en a şırı sınırdadır. Ceza infaz mü-
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esseselerimizden ancak bir kısmı ile övünehiliriz. Fakat pek büyük

bir kısmı Birle şmiş Milletlerce kabul ve memleketimizin de iltihak

ettiği "mahkumlara uygulanacak asgari insani muamele" esaslar ı-

nı karşılamaktan çok uzaktır. "İnfaz hakimliği" kurulması artık ih-

tiyaç haline gelmi ştir.

- İdari mahkemeler ve istinaf mahkemelerinin kurulmas ını
Danıştay'ın ve Yargıtay'ın yükünü hafifletmek gerekçeleri ile sa-
vunmak elbette mümkün ve yerindedir. Fakat bu iki üst mahke-
menin kurulmasının asıl nedeni illerimizin hukuk aç ısından örgüt-
leşmesini tamamlamaktır. Adliye mahkemelerinin görevi d ışında
kalan pek çok idare ve vergi davalar ımn sadece merkezde karar
bağlanması isabetli olamamıştır. İdari konularda ve vergi i şlerin-
de vatandaşın kendi bulunduğu il de adaleti arayabilmesi gerekli-
dir. Fakat idari mahkemelerle istinafin sadece birkaç il de kurul-
ması , yani bölgelere ayırmak usulü sakıncalıdır. Her il de adliye
mahkemeleri yanında yer alacak idare üst mahkemeleri ile istinaf,
illerimizdeki eksik adalet örgütünü tamamlam ış olacaktır.

Cumhuriyetin 50 nci yılına yaklaşılmış olmas ına rağmen bazı
konularda (Osmanlı) mevzuatının devamı anlaşılmaz bir haldir.

- Adalet reformunun özellikleri hakk ındaki Birliğimizin görü-
şünün ilgili makamlara, bütün ayrıntıları ile arzolunmas ına iliş -
kin çalışmalar tamamlanm ıştır. Huzurunuzda sadece özeti ve yal-
nız bir kısmı arzolundu.

- Hukuk reformunun her halde bir ileri at ılış anlamına geldiği
kabul edilmelidir. Fakat bir çeli şme ciddi kuşkulara ebep olmak-
tadır. Bir yandan reform çalışmaları sürdürülürken yarg ının yetki-
lerini kı sıcı yasama tedbirlerine gidilece ği yolundaki beyanlar kar-
şısmda meydana gelen çelişme izahsız kalmaktadır.
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idarenin önemli i şlem ve eylemlerinin yarg ımn onayı olmadan
yürürlüğe konulamayacağına kadar giden sistemlerin bile mevcut
olduğu demokratik ülkeler tatbikatınm varlığı karşısında, idare-
nin her türlü eylem ve i şlemlerinin sadece yargı denetimi dışında
kalamayacağım bildiren Anayasamız hükmü, itidali ifade ederken,
bunu dahi daraltmak eğiliminin ve özellikle yargının kendini yü-
rütme yerine koyduğu iddiasımn bilim dışı kaldığım, siyasal ne-
denli bir istekten ileri gitmedi ğini gösterir. Hukuka aykırılık art-
tıkça, yargının yürütmenin yerine geçdiği iddiaları yoğunlaşmıştır.
Bunun elbette bir anlam ı vardır. "Takdiri kararlar"a karışmak ya-
sağı getirilmesi özellikle idari yarg ıyı, asıl bu çeşit kararlardan
ötürü genel yarg ıdan ayırmış , özel bir yargı türü halinde kurulmak
ihtiyacım cevaplandırmıştır. Tarihte bağımsız adaletten daha iyi
düşünebileceğini sanan siyasal akımlara rastlanmıştır. Fakat ta-
rih daima bağımsız adaleti tutanları haklı çıkarttı .

Yargımn "aciz hali"ne bağlanmasının doğuracağı , "idarede em-
niyetsizlik" duygusunun demokrasimizin niteli ğine etkili olacağın-
dan endişe etmekteyiz. 1972-1973 Adalet Y ıh'mn Türk hukuku-
nun, hukukun üstünlüğü ilkesini, bir kere daha ebedileştiren çaba-
larla geçmesini temenni ederken Türk Avukatlar ı adına yüce Ha-
kimlerimize en derin sayg ılarımızı arzederiz.
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1973 DANIŞTAY KONUŞMASI (*)

Türkiye Barolar Birliği, Danıştayımızm kuruluş yıldönümünü
kutlarken Hukukun üstünlüğü kavramına doğru genişleyen Hu-
kuk Devleti anlayışının Türk Toplumuna mutluluk getireceği man-
cındadır. Hukukun üstünlüğü kavramımn yürütme kesiminde bü-
yük görev ve sorumunu vakar içinde tem şil eden Danıştayımızın
Anayasa açısından gelişimine deyinmek yerinde olacakt ır:

Anayasamız Türk Devletini "Sosyal Hukuk Devleti" olarak ta-
mmlar. Danıştayımız, Hukuk Devletinin gerçekten kurulmas ı ba-
kımından -içtenlikle açıklamak gerekirse- büyük bir s ınav geçir-
miş ve bunu kazanmıştır.

Cumhuriyetimizin ilaıundan itibaren derece derece yürütmede
Hukuk Fikri yerle şmiş ise bunda Damştaym payı büyüktür. Baz ı
dönemlerde ve çe şitli nedenlerle yürütmenin kendini adeta Kanun
Öncesi kabul eden davram şiarını önlemekte Damştay başarılı ol-
muştur.

Cumhuriyet döneminde Danıştayın yeri bir özellik gösterir.
Batıda Yüksek İdare Mahkemelerinin görülme ğe başladığı tarih
150 yıl kadar evvele gider. Dan ıştayımızın ömrü de 100 yılı aşmış -
tır. Cumhuriyet dönemine kadar Damştayımız önemli bir yarg ısal
yetkiye sahip olamadı . Daha ziyade bir danışma orgam halinde sü-
regelen Damştaya 1924 Anayasas ı ile "idari ihtilaflar ı rüyet ve
halletmek" yetkisini tammıştı. Bu dönemden itibaren idari davala-
rın gittikçe yoğunlaşan bir hızla arttığı görüldü. Dam ştayımız, ger-
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çek niteliğini 1961 Anayasası ile kazandı . 1924 Anayasas ı Danış-

tayı daha ziyade Yürütme yan ında görüyor, onu yürütme bölümün-
de kabul ediyordu. 1961 Anayasas ı Danıştaya Yargı bölümünde ve

Yüksek Mahkemeler aras ında yer verdi. Bu çok önemli bir de ğişik-

liktir. 1961 den bu yana Dam ştayımız yerini daha çok doldurabil-

di.

"Yürütmenin Yargı Denetimi dışında kalamayacağı" yolundaki

kuralın büyük anlam ı vardır. Demokrasilerde Dam ştayın yerini
belirtmekte bu kural en iyi göstergedir. Yürütmenin Yargı Deneti-
mi dışında kalamayacağı kuralı ile Devlet fertlere şunu açıklamak
istemiştir: Devletin tasarruflar ı da dava edilebilir. Çağımızda Dev-
let pek kudretli bir kuruluştur. Böylece kendine kar şı dava hakkı-
m ilan etmek zorunda değildi. 0 halde bunu ilan etmiş olmasımn
bir nedeni bulunmak gerekir. Devlet dava edilmezlik ayr ıcahğın-
dan feragat etmiştir. Bunun insanlık doktrini açısından derin an-
lamım kabul etmek gerekir. Bu yönden yürütmenin yarg ı denetimi
dışında kalmasını istemeyen devletin, bu çağına uygun feragatına
ters düşen ve yargı denetimi alamnı sınırlamak eğiliminde bulu-
nan yasama ve yurutmeden gelen tasarruflar demokratik devlet
Gerçeğine aykırı düşer.

Bu tür tasarruflar ın isabetsizliğni bir başka açıdan da ele al-
mak olanağı vardır: Devlet, kendisinin de dava edilebileceğini ka-
bul etmekle ahlaki bir davranış içindedir. Devlet "kendiliğinden
hak alma" yolunu seçmemek suretiyle Hukukun Üstünlü ğüne hem
saygısını göstermi ş , hem de fertlere örnek olmak istemi ştir. Devlet
bile hakkının kabul ettirmekle adaletten kaçmamak yolunu be-
nimsemişse yürütmenin yarg ı denetimi dışında kalamayacağı ku-
rah daha büyük anlam kazan ır. 0 halde yargı denetimini şeklen
mevcut, fiilen tesirsiz kılacak yasama ve yürütme tasarruflar ı de-
mokratik devlet gerçeğine uygun düşemeyecektir.
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Demokrasinin esas ı üç kuvvetin aynl ığıdır. Üç kuvvetin ayr ılı-
ğı kabul edilince Danıştayın hukuk devletindeki yeri kendiliğinden
ortaya çıkar. En ilkel diyebileceğimiz anlayış Kanunu yapan kuv-
vetle onu uygulayan kuvvet aras ında (yani Yasama ile Yürütme
arasında) bir üçüncü kuvvete yer vermeyen anlayıştır. Bütün kuv-
vetlerin aym elde toplanmas ından sonraya rastlayan Yasama-Yü-
rütme ayrımı , yeterli olamamış , Yasama-Uygulama-Yargılama ay-
rımına ulaşılmıştır. Kanunu yapmakla, kanunu uygulamak aym
şey değildir. Eğer "Hakim" yoksa Kanun da yok demektir. Yürüt-
meye karşı hakime gidilemeyen bir ülkede uygulanan metne Ka-
nun denmez. 0 halde Yargı , hukuk Devletinin şartıdır. Eğer hakim
olmazsa yürütme, kanunilik görünümü alt ında, fakat kanundan
başka bir şeyi, dilediği şekilde uygular. Bu suretle yürütme, yasa-
manın yerine geçmiş olur. 0 halde idari yarg ının görevlerinden en
önemlisi, "Yasama ile Yürütmeyi" ayrı tutabilmek ve hatta birbir-
lerine karşı onların varlığını korumaktır. Damştayın önemini ve
görevini bu aç ıdan değerlendirmek ve kabuletmek laz ımdır.

Danıştayın Hukuk Devletindeki yeri yaln ız, biraz evvel değin-
diğimiz ilkelerle, yeteri kadar, açıklanamaz. Yürütmenin, baz ı
haklı nedenlerle "idarede takdir yetkisi"ni kullanmas ında zorun-
luk vardır. Yürütmeden takdir yetkisini alırsak yürütme kötürüm-
leşir. Fakat "Takdir Yetkisi" olağanüstü sakıncaların tehdidi altın-
dadır. Bunların başında keyfilik gelir. 0 halde yürütme keyflhik
içinde olmadığını topluma kanıtlamak durumundad ır. Bunun şim-
diye kadar bulunabilen tek çaresi yürütmenin Dam ştay'da dava
edilebilir olmas ıdır. 0 halde Yürütme, muhtaç olduğu takdir yetki-
sini muhafaza etmek istiyorsa idari yargıyı zedelememek zorunda-
dar. İdari Yargıya rıza göstermek, özellikle yürütmenin durdurul-
mas ı kararlarına saygılı olmak, sadece yürütmenin lehinedir.
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Usul Hukukunda "Yargı Birliği", eski deyimi ile "vandeti kaza"

fertler için bir güvence sayılır. Fakat bu kavram sadece Adliye
Mahkemeleri'nin bulunabileceği anlamına gelmez. Bir kuruluş a

"mahkeme" diyebilmek için gerekli ba ğıms ızlık ve teminat sağlan-

mış olmak şartı ile, "Adliye Mahkemeleri" d ışında, mahkeme kuru-
labilir. Zira ihtisas mahkemeleri bir ihtiyac ı karşılar. Yargı birliği-

nin bozulması , ihtisas mahkemeleri görüntüsü altında, özel mah-

kemeler yaratılması ile vücut bulur. Bir ihtisas mahkemesi mevcut

iken, aynı görevi yapacak ikinci bir mahkemenin kurulmas ı esas-

lara aykırıdır. Bu nedenle Danıştayın görevine girecek i şler aras ın-

da olması pek tabii bulunan konular ın, onun yetkisi dışında bıra-

kilmasını doğru bulmuyoruz.

Kuruluş yıldönümünü kutlarken, Türkiye Barolar Birli ği, Da-

nıştayımızın büyük hizmetine deyinmeyi bir borç saymaktad ır:
Cumhuriyetin kurulu şundan bu yana Danıştayın yaptığı en büyük

hizmet idari yargı içtihadını kurabilmiş olmaktır. Yalnız yürürlük-
teki kanunlara bakarak idari tasarruflar ın doğru veya yanlışlığını
kestirmeğe imkan yoktur. Köklü ve yo ğun bir idari içtihat mevcut

olmadığı sürece hiç bir kanunun toplumca bilinmi ş , benimsenmi ş
olduğu ileri sürülemez. Türk İdare Hukukunun esasları belli ol-

muş , bütün özellikleri ortaya ç ıkmıştır. Damştayın en büyük hiz-

meti budur. Yabancı kaynaklardan her zaman faydalanmamız
mümkündür. Fakat önemli olan toplumumuza özgü bir idare hu-
kuku doğmasıdır ki Danıştay içtihadı bir açıdan en değerli fikri bir
mamelek haline gelmiş bulunuyor. Gelip geçen ve halen görevde
bulunan Danıştay Hakimlerimizin ortak emekleri ürünü olan bu
içtihadı bir çeşit "Milli Servet" sayıyoruz.

Danıştayımızın, İdare Hukukunda, hukuk üstünlü ğünün en
somut örneklerini veren içtihadının, her kuruluş yıldönümünde,
daha güçlenmi ş olmasını görmekten, Türk avukatlar ı, mutluluk
duymaktadırlar.

454

	

C--^



Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (II)

1973 ADL İ YIL AÇILI Ş
KONUŞMASI (*)

Adalet Yılının başlangıç gününde sizlere hitap etmek imkanı-

nı bana lütfeden Baromuzun de ğerli Başkamna ve Yönetim Kuru-

lu Üyesi arkadaşlanma teşekkürlerimi arzederim.

Aziz meslekdaşlarım,

Çağlar boyu toplumumuzun övündüğü Türk Adaletini, bu gün
de sarsıntısız sürdürebilmek sorumluluğu içinde yeni bir Adalet

Yılına giriyoruz. Bu sorumlulukta, e şit paylara sahip Hakim, Sav-

cı Avukat olarak, görev bilincini yitirmemekte kararl ıyız.

"Bir ülkede bir tek masum ki şi cezalandırılmış ise o ülkede
herkes suçludur" deyimi, özellikle Adalet da ğıtımında görevlilere
hitap eder. Bu nedenle, Adaletin gerektirdi ği sorum, birbirimizi iç-

tenlikle bezenmi ş , karşılıklı denetlemeyi de haklı kılmaktadır.

Bundan doğacak ilk sonuç, tasada, kıvançda ve uyumda ortak

kişilerin tam bir dayanışmaya ulaşabilecekleridir. Genel inançlar ı-

mız ne olursa olsun, hakim, savc ı, avukat olarak özellikle, belli bir

"asgari müşterek"de birle şecek yetenekteyiz. Bu bağlayıcı , birleşti-

rici ölçü "Hukukun Üstünlüğü"ne inanmış olmaktır.

(*) Yeni adalet yılının açılışı sebebiyle Ankara Barosunun düzenlediği
toplantıda Birlik Başkam Av. Faruk Erem'in konu şması .
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"Merhamet" Adalet değildir. "Merhametli hakim" makbul sa-
yılmamalıdır. Fakat "İnsaflı hakim"in Adalete yakla şabilme olana-
ğı daha çok fazladır. "Kanun" Adalet hizmetinde sadece bir araçt ır.
Gerçek adalet hakim, savc ı ve avukatın emek birleşimindedir.

Adalet, insan toplumunun ayrıcalığıdır. Fakat bu ayr ıcalık top-
lumdan gelmez. Fert olarak "insan haysiyeti"ne sayg ı , Adaletin
esaslarındandır, başta gelenlerindendir. " İnsan haysiyeti" fertlere
göre değişen bir kavram sayılamaz, bu kavram insanl ığa aittir.
Toplumun nefret ettiği kimse için dahi bu haysiyet kabul olunur.
Zira bunu reddetmek insanl ığa karşı bir davramş olurdu. İnsan
haysiyeti ölçülemez, paylara bölünemez.

Adalet "peşin hüküm"lerden uzak kalmalıdır, bunlar arasında
en sakıncalı olam "kollektif peşin hükünıler"dir. Mahkeme hükmü,
peşin hükmün tescili demek de ğildir. Araştırmak ve doğruyu bul-
mak gayreti sonunda verilen hükme "mahkeme hükmü" denir.

Adalet aynı zamanda siyasal bir meziyettir. Başka bir deyimle
siyasal kuvveti, kaba kuvvetten ayıran özelliklerin başında adil ol-
mak gelir. "Siyasal Adalet" teriminin ise birbirine z ıt iki sözcükten
kurulu bir terim olduğu açıktır.

"Adalet olmazsa toplum da ğılır" inancı usulün devamlılığını
izah eder. Sürekli olmayan, her olayda elde edilece ği kesin surette
bilinmeyen Adalet, yokluğuna eşittir. Adaletin bazan olmaması ,
toplum da hiç olmadığı kanısına döner. Her şeyin sonunda adil bir
mahkemenin bulunabilece ği toplumda en büyük "emanet duygu-
su"nu saklar. Bu bak ımdan "Adalete güven" toplumu tutan bağla-
rm başında gelir.

Yakın tarihte ve çağımızda bazı ülkelerde itibar görmüş "zorba
hukuk" anlaşılır kavramlardan sayılmaz, kendinden maskeli hu-
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kuka, her göründüğunde karşı koymak gerek. Bunda özenecek hiç
bir şey yoktur. Adaleti ancak mükemmel bir yargılama usulü, ku-
sursuz bir uygulama haklı gösterebilir. Hakim, savc ı , avukat ola-
rak sorumluluğumuzun ağırlığı bellidir.

Hak, haktan fazla bir şey sayılmaz. Haksızlık ise haksızlıktan
çok fazla bir şeydir. Bunun saluncalarım, ancak, yargılama görevi-
nin ruhunu sezmi ş , hakim, savc ı ve avukat giderebiir.

Hukuk gerçek görevine ihanet etmemelidir. Kand ırma aracı
hukuk olunca, kandırılan insamn gücü kınlır. Toplum umudunu
böyle yitirir. Unutmamal ı: Adalette insanlığın geçtiği yolun dönü-
şü yoktur. Tersine çabalar ömürsüzdür.

Gerçek adaletin bulunduğu yerde halkın en kötü bir hüküme-
te tahammül ettiği görülmüştür. Yürütme kuvvetinin işleyişinde
az veya çok kusur bulunabilir. Fakat Adalet sosyal yap ıyı sağlıkta
tutar. Bir memlekette Adalet, kudretini ve onurunu kaybederse
"sosyal bağ" kopar. "Mülkün temeli Adalettir" deyiminin gerçek an-
lamı budur. "Hakkı insanlar dağıtıyor" değil, "Hakkı Adalet dağıtı-
yor" kams ım verebilmek. Bütün mesele budur.

Yeni Adalet Yılmııi, Hukukun Üstünlüğü çabalarında tüm hu-
kukçuların başarısı ile geçmesini diler, derin saygılarımı ar-
zederim.
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Yargı , geçmiş bir dönemde en ağır yermelere maruz kalmış , ya-
sal kısıtlamalara gidilmiş , Anayasa değişiklikleri ile bugünkü du-
ruma gelinmiştir. Yermelerin, kısıtlamalarm haklı olup olmadığı-
m, bugünkü yasal durumun bilime, demokratik ilkelere ne derece
uygun sayılabileceğini, durumun ıslahı için neler yap ılabileceğini
arza TBB. Yönetim Kurulu kendini görevli bilmi ştir. Bu konu diğer
Adalet sorunlarından daha önemli ve ivedili sayılmıştır.

İlk soru şudur: Yargıya yönelen yermelerin as ıl sebebi ne idi?

Anayasamız üç gücün ayrılığı ilkesini kesinlikle kabul etmiş-
tir, yasama, yürütme ve yargının, birbiri ardına 5, 6 ve 7 inci mad-
delerde yer almasının anlamı budur.

Güçler ayrılığımn "Devletin Bütünlüğü" ilkesini zayıflattığı
daima ileri sürülmüş , iltifat görmemiştir. Bundan esinlenerek ya-
plan Anayasa değişikliği Bilimde köksüz bir tenkitten cesaret al-
mış gibidir. Devletin bütünlüğü üç kuvvetin Devlet Ba şkanında
birleşmesi ile korunmu ştur. Anayasamız. - baz ı Anayasaların aksi-
ne - üç kuvveti ayrı ayrı belirtmek lüzumunu bu nedenle hisset-
miştir (md. 5, 6, 7).

(*) Adalet yilmın açılışında TBB. Yönetim Kurulu ad ına Başkan Av. Faruk
Erem'in yaptığı konuşma.
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Yargı gücünün temelinde haklar ın ve özgürlüklerin korunmas ı
yer alır. Bu Anayasal yetki yargıya, örtülü veya aç ık, fiili veya ya-

salar yoluyla baskıyı , hatta manevi bask ıyı dahi reddeder.

İnsanlık yepyeni bir dönemin e şiğindedir. Korkunç çatışmalar-

dan sonra tek gerçek olarak ortada kalan şudur: "Değerlerin en bü-

yüğü Düşünce özgürlüğüdür". Bu özgürlüğü sürdürecek bir ortam

ancak yargımn bağımsızlığmda güvence bulur.

Güçler ayrılığı nazar bir kökenden gelmi ş değildir. Bütün güç-

lerin tek elde toplandığı mutlakiyet döneminin tepkisi güçleri ayr ı
tutmakta güvence gördü, güçler ayr ıldı . Bütün güçleri kendinde
gören "Hükümdarlık" ile ayrı güçleri temsilde birle ştiren "Başkan-

lık" kavramı çok farklıdır.

Devlet Başkanlığı kavramı güçlerin ayrılığı fikrine dayanır. 0
halde yargı gücünün ana sorunlarını çözecek kuruluşun başı Dev-
let Başkanı olmalıdır. Bu nedenle yargı erkini temsil edecek, doğ-
rudan doğruya Devlet Ba şkanının başkanlığında, ihtimam, savun-
ma hüküm unsurlarım kapsayan Anayasal yüksek bir kurulu şa ih-
tiyaç vardır. Geçirilen acı tecrübeler bu anayasal ihtiyacı kanıtla-
mıştır.

"Güçler (Kuvvetler) ayrılığı" "Anayasamızın temeli olduğuna
göre bu ayrılık iddiasmın Türkiyemizde gerçeğe uygunluğu nedir?
Çoğunluk - bir dönemde - daima yasama kuvveti ile yürütmeyi tek
güç haline getirmiş , güçler ayrılığını sadece yargı kuvvetinin diğer-
lerinden ayrılığı temsil edebilmi ştir. Yargıya o dönemde yönelen si-
yasal yermelerin, seviyesiz suçlamaların, yargının güçler ayrılığı-
nın tek temsilcisi kalmak iste ğini yitirmek direncinden ileri gel-
miştir.
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Biçimsel tartışmalar yasama - yürütme kuvveti ayrımı üzerin-
de toplanmış , yargının bunlardan ayrılığı olağan kabul edilmi ş , fa-
kat siyasal gerilim dönemlerinde sayg ı değer görünüm altında yar-
gıyı peşinden sürüklemek eğilimleri saptanmıştır.

TBB.nin hukukun üstünlü ğü kavramını topluma kabul ettir-
mek çabas ı maksatsız değildir.

Yasama-Yürütme ayrımı uygulamada kesin bir güvence olama-
maktadır. Bu her ülkede böyledir. Fakat yargm ın diğer güçlerle ya-
kınlaşması, birleşmesi yapısına aykırıdır. Hiç bir ülkede böylebir
şey kendiliğinden olmamıştır. Bunu yasaman ın kanunlarla yap-
mak yolunu seçmesine ise her ülkede emsal bulunabilir. Anayasa-
mızın değiştirilmesi olayı maalesef Türkiyemiz'de de bizi bu emsal-
lere kattı. Bu değişiklik kaldırılmalı , yargı gerçek görevine, Türk
demokrasisi lekesiz itibarına kavuşturulmalıdır.

Yasama ile yürütme aras ında Anayasal kurallara uygun ola-
rak yetki aktarmas ı (Kanun kuvvetinde kararnameler gibi) müm-
kün görülebilmiştir. Fakat yargı, ne yetki kabulü, ne yetki devrine
elverişli değildir. Bu itibarla kuvvetler ayr ılığını kemaliyle temsil
eden tek güç yargıdır. Yargıyı idareye yakla ştırmak bilinçsiz bir ça-
badır.

Yargımn, kanunları uygulamanın bir çe'ıdı olduğu, bu neden-
le yürütme kapsamına girdiği, üçüncü kuvvet olarak yargıdan söz
edilemiyeceği yolundaki totaliter anlayışın süreksiz de olsa, itibar
kazandığı politik bir dönem ya şadık. Anayasam ızın özellikle yargı-
ya ilişkin hükümlerinde yap ılan değişiklik bu mutsuz anlayışın
ürünü olmuştur.

Siyasal partilerin yasama etkisi artt ıkça, yürütmenin de ayrı
bir güç oluşunda tereddüt başlar. Fakat bunun yargı gücüne riaye-
ti, isterse sadece ithama etkili, sadece savunmay ı kı sıcı olsun, bü-
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yük anayasal sakıncalar doğurur. Partilerin üç kuvvetin ayrılığını
korumada dikkatli olmalar ı görevleridir. Üç gücün gerçekten ayr ı-

lığı , güçler arası sızmaların iltifat görmemesi, nihayet bu ayr ı güç-

lerin Devlet Başkanlığında toplanmas ı demokrasinin anlam ı bü-

yük simgesidir.

Fransada 1958 Anayasas ı Yüksek Hakimler Kurulunun temi-
natını Cumhurbaşkanlığına bağlamalda sağlıyordu.

Yürürlükteki İtalyan Anayasas ınm 104. maddesi hükmü şu-
dur: "Yüksek Hakimler Kuruluna Cumhurba şkam Başkanhk eder".

Değişik şekline göre Anayasamızın (1488 sayılı K.) 143. madde
hükmü şudur: "Adalet Bakam, gerekli gördü ğü hallerde Yüksek
Hakimler Kurulu toplantılarına başkanlık eder". Değişildikten ev-
vel hüküm şu idi: "Adalet Bakam, Yüksek Hakimler Kurulu top-
lantılarına katılabilir; oylamaya katılamaz". Aradaki fark büyük-
tür. Yüksek kurula kat ılmak maruzatta bulunmak içindi. Fakat
Yüksek Hakimler Kuruluna Başkan olarak katılmak çok farkl ıdır.
Yürütmenin Adalet Bakan ı "tabii başkan" haline getirilirse ve bu
anlayış Anayasada yer alırsa yargı gücü büyük kayıplara uğramış
demektir. Üç gücün dengesi bozulursa sistem çöker. Bugünkü ikti-
darın bu yetkisini kullanmam ış olması kendilerine saygıyı gerekti-
rir. Fakat ilerisi için bir güvence de ğildir.

Gerçek adaletin bulundu ğu yerde halkın en kötü bir Hüküme-
te dahi tahammül ettiği görülmüştür. Devletin kuruluşunda, Hü-
kümetin işleyişinde az ya da çok kusur bulunabilir. Fakat adalet
sosyal yapıyı sağlıkta tutar. Bir memlekette adalet, kudretini ve
haysiyetini kaybederse "sosyal bağ" kopar "mülkün temeli adalet-
tir" deyiminin bir anlamı da budur. "İnsanları insanlar cezalandı-
rıyor" değil, "insanları adalet cezalandırır" kanı sını verebilmek.
Bütün mesele budur.
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Zaman zaman her ülkede adliyenin aczinden bahsedilir ve
"Teşkilatlı tedllıiş sistem"lerine istekliler ortaya ç ıkar. Bu istekler
adliyeyi "zabıtaya" pek yakla ştırır. Suçsuz insanlar da korkuyorsa
ortada adliye yok demektir. Arada haks ız yere cezaland ırılanlar da
olsa suçu önlemek için adaletsizlik mübahtır, iddiası içtenlikten
yoksundur.

"Ceza adaleti kimin elinde ise iktidar ondadır", sözü yargının
neden öbür yasama ve yürütmeden ayrı, onlardan bağımsız bir
kuvvet sayılması gereğini de açıklar. Ceza adaletini "ele geçirmek"
için sarfedilen üstü kapal ı ve teknikle örtülü çabalar, böylece teş-
his edilmeli ve önlenmelidir.

Zamanına ve mekanına uygun idari Adalet isteği ile gerçek
adaleti ortaya koymakla görevli olanlar aras ında çekişmeden Adli-
yenin zararlı çıkarılması övünülecek bir şey değildir.

İdeolojilerle Adalet'in alakas ı yoktur. Kamuoyu kavramı da
Adalet'e yabanc ıdır.

Adalet "pe şin hüküm"lerden uzak kalmal ıdır, bunlar arasında
en sakıncalı olanı "kollektif pe şin hükümler"dir. Mahkeme hükmü,
peşin hükmün tescili demek de ğildir. Araştırmak ve doğruyu bul-
mak gayreti sonunda verilen hükme "mahkeme hükmü" denir. Yar-
gıyı peşin hükümlerle bağlamak çabas ına pek yakın geçmişimizde
örnek bulmamalıydık. Böylesine bir çaba Adalet organlar ımn "yet-
kilerini daraltıcı Anayasa tadilleri için bahane edildi.

Bu durumda gerçek demokratik rejimlere özgü Adaletin ger-
çekleşmesi koşulları üzerinde durulmak laz ımdır.

Bazı ülkelerde Anayasa Mahkemeleri kendinden bekleneni
vermemiş , baz ı memleketlerde ise Anayasa Mahkemesi Anayasa
Hukukunun gelişiminde tükenmez bir kaynak haline gelebilmiştir.
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Amerikada şu söz hiç yadırganmaz: "Yüksek mahkeme demek,
Anayasa demektir". Amerika'da yüksek mahkemenin tenkit edildi-
ği olmuştur. Fakat bu mahkemenin "Halk Vicam"m yansıttığı da-

ima kabul edilmiştir. Memleketimizde Anayasa Mahkemesinin ka-
rarları gittikçe daha derin anlamlar kazanmaktad ır. Yüce mahke-
menin en yüksek Kanunun somut örneklerle Türk toplumunca
kavranıp benimsenmesi yolundaki büyük hizmeti siyasal hayat ı-
mızda, demokrasimizin gelişmesinde en isabetli bir tutum halin
gelmiş , böylece kaydedilmiştir.

Devlet hukuki bir kuruluştur, topluma ne kadar uygunsa o ka-
dar gerçektir. Zaman zaman Devlet ile Toplumun birbirlerinden
uzaklaştıkları , Devletin yapaylaştığı görülmüştür. Demokrasimi-
zin tarihinde böylesine dönemler olmu ştur. Günümüzde Toplumu-
nu yansıtan Devlet kavram ımn en mutlu görüldüğü bir dönemin
başladığı göz çarpmaktadır. 0 halde yargıyı kısıtlıyan anlamsız
Anayasa tadillerinin kaldırılmas ı zorunlu hale gelmiştir.

Yargının, yürütmenin ve yasamamn yerine geçtiği yolunda iti-
razlar demokratik hukuk ilkelerine aykırı dır. Eğer Anayasa Mah-
kemesi bir kanunu veya kanun hükmünü, Dam ştay bir idari tasar-
rufu iptal etmiş ise yüce mahkemeler yasamaya da, yürütmeye de
müdahale etmişlerdir. Bunu sistemin tabii sonucu saymak laz ım-
dır. Eğer aksini kabul edersek yüksek mahkemeler karar olanağı-
nı yitirmiş olurlar. Kaldıki bu tasarruflar, güçler arası yetki teca-
yüzü değildir. Eğer bir olayı bir yargı organına tevdi etmiş isek, kı-
sıtlamalar yersizdir. iptal ile yerine konacak tasarrufu ayırmağa
imkan yoktur. Anayasamız sürekli iptallere meydan verecek idari
veya te şrii direnmelere elveri şli değildir. Yargı organları ile yasa-
ma ve yürütme aras ında çeki şme olanağına inananlar Anayasaya
inanmayanlardır. Yargı ne dediyse o içtenlikle yerine gerilmelidir.
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İdari yargı kamu ile kişi arasındaki dengeyi hukuk ölçülerine
göre sürdürebilmek ihtiyac ını temsil eder. Bu dengeyi bozmak iste-
ği yürütmeden gelirse çok tehlikelidir.

Eğer bir idari yargı düşünülmüş ve kurulmuş ise, bu istek sa-
dece Hükümet tasarruilarımn kanuna uygunluğunu teyit edecek
bir organa ihtiyaçtan değil ayni zamanda Devlet gibi kudretli bir
kuruluşun karşısında "fert" gibi zayıf bir varlığın haklı çıkabilece-
ği hukuk düzenine inamlmış olmas ındandır.

İdari yargımn özelliği küçünsenmemelidir. Bir tasarrufun hu-
kuka aykınlığını denetlemek yamnda, "maksada ayk ırılık" gibi
idari yargımn yetkisine dahil sayılan bir iptal nedeni, niçin bir ida-
ri yargıya ihtiyaç duyulduğunu da açıklar.

Adaletin geciknıesinden şikayet edilmektedir. Fakat as ıl şika-
yet edilen kararların yerine getirilmemesi veya buna e şit etkide
geciktirilmesidir. Bu şikayetler idari yargıda yoğunlaşmaktadır.

Üç gücün ayrılığımn kemaliyle uygulanmas ı yargı organları-
mn kuruluşuna, seçimlerine diğer bir gücün karışmaması koşulu-
na bağlıdır. Eğer Anayasa değiştirilecek idiyse, değişiklik her alan-
da ve bu yolda olmalıydı .

Hukukun gayesi "Adaletin gerçekle ştirilmesi"dir. Bunun sade-
ce yargı organlarının çabası ile ba şarılması mümkün olamaz. Ku-
ruluş yasalarının da buna göre hazırlanmış olmas ı gereklidir.

Yargı örgütünün Kanunda kesinlikle saptanm ış kendi içindeki
hiyerarşisi yeterlidir, idari veya siyasi s ızmalar - bunlar kanunla
yapılmış olsa dahi - ilkeye aykırıdır.

Adalet örgütünün kurulmas ı sadece kanun koyucunun iste ği-
ne bırakılmış değildir. Ana kurullara uygun olarak kurulmayan,
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yetkileri kısılan kuruluşlar mahkeme s ıfatından bir şeyler yitirmiş
olurlar. Diğer yönden, hiç bir ülkede Hakime itimats ızlığa dayanan
bir sistemle gerçek Adalet sa ğlanamamıştır.

"Yargısal Denetimi" kısıtlayan anlayış ilkelere aykın düşmüş-
tür. "Hukuk Devleti", "güçler ayr ılığı" ilkeleri ihlal edilmi ştir. Bu
cümleden olmak üzere Anayasa'mıza reva görülen:

- Hakim ve savcıları idari yargı güvencesinden yoksun kılan
değişiklikler;

- Savcıların teminatını daha da azaltan değişiklikler;

- Adalet Bakamnın Yüksek Hakimler Kuruluna ba şkanlığım
sağlayan değişiklikler;

- Damştayın bazı ki şilerin özlük i şlerine bakamaz hale getiril-
mesi, ayrı bir Anayasal güvence olan "Yargı Birliği"ni bozmak eği-
limlerini taşıyan değişiklikler;

- Bunların hepsinden daha vahim sayd ığımız Anayasa Mahke-
memizin Anayasa değişikliklerini denetim yetkisini " şekil koşulla-
rı"na inhisar ettirmeyi sağlama çabas ındaki değişiklikler;

"Hukuk Devleti" anlayışına aykırı bir durum yaratmıştır. Bu
bilim dışı , Türk demokrasisini yönünden sapt ırma, gelişmesini ön-
leme istekleri ile sakatlanmış değişikliklerin bir an evvel kaldırıl-
masım umut etmekteyiz. 0 tarihlerde bu de ğişiklikler yapılırken
karşı koyan tek kurulu ş olmak onuru, Türkiye Barolar Birli ği'ne
bu umudu taşımak hakkını vermiştir.

Derin Saygılarımızla.

466	 4



Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (II)

1976 DANIŞTAY KONUŞMASI (*)

Son dönemde gittikçe yoğunlaşan ve genişleyen bir OLAYla
karşılaştık: Yürütmenin, Yargıya karşı gösterdiği direnç.

Bu pek önemli bir olaydır. Aynı devlet kavram ı içinde, iki kuv-
vetin çekişmesi bazı esaslan tahrip etmekte ve derece derece Dev-
let Anayasal niteliğinden kayıplara uğramaktadır.

Konuyu, açıkca, bu şekilde, ortaya koyduktan sonra. Olayı
"teşhis" etmek, varılacak "sonuç"a göre de çözümünü bulmak ge-
reklidir:

1) Çağdaş Devlet Kavram ı : Yurutmeden gelen direncin başlıca
nedeni "Devlet Kavram ının" çağdaş anlamına doğru yücelen gelişi-
minin farkedilememiş olmasıdır. Yürütmenin, Yargı kararlarından
ancak uygun gördüklerini uygulayacağı yolunda bir yetki ile dona-
tılmış olduğu zannı , bu gelişmeyi kavramamış olanların verdikleri
mütalaalara dayan makta ve İdare mevcut olmayan bir hakkın gü-
vencesine inandırılmaktadır. Böylesine bir Hak Mülk-Devlet'de
vardı . Fakat Mülk-Devlet'den, Polis-Devletine, bundan sonrada
"Hukuk Devleti"ne geçildi. Fakat geli şim duraklamadı . Çağımızda
Devlet "Hukukun Üstünlüğüne Inanan Devlet" kavram ına ulaştı .

(*) TBB Başkanı Av. Faruk Erem'in, Dam ştayın 108 yıhm kutlama töreninde
yaptığı konuşma (10 Mayıs 1976)
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a) Mülk-Devlet anlayışının kalıntısı dü şüncelerle sonuca var-
mak istenirse bu büyük bir yanılgı olur. Yargı Denetimini Anaya-
sal bir müessese olarak kurabilmek kolay olmamıştır. Başka çare-

ler de denendi. Örneğin, 1975 Frans ız Anyasası "Anayasa Jürisi"
bile kurdu. Nihayet en etkili çare olarak "Yarg ı Denetimi" buluna-
bildi.

b) "Hukukun Üstünlüğüne inanan DEVLET" anlayışına van-
lan bir dönemde, Danıştay hakkındaki kanaatlerin çok değişik ol-
ması gerekir. "Meclis Vala'ya ŞURAYI DEVLET unvamn ın veril-
mesi" ile başlayan, Cumhuriyet döneminde büyük a şamaları baş a-
ran Danıştayımızın, 1961 Anayasa dönemine ula şması sırasında,
Anayasa Hukukunun getirdiği yeniliklerin d ışında kalamayacağı
doğaldır. İdari Yargımn yetkilerini hala "Şurayı Devlet" anlayışı ile
kısıtlamak, çağdan geri kalmayı benimsemeğe eşittir. Bugün Da-
nıştayın "İstişari görev"i bile yadırganmaktadır.

c) 1787 de Amerikan Anayasasını haz ırlayanlara göre "Zulmün
gerçek tanımı Yürütme ile Yargının bir elde toplanmas ıdır". Bu gö-
rüşte şimdiye kadar bir isabetsizlik kaydedilmemiştir.

Adalet olmazsa toplum dağılır, sürekli olmayan, her olayda el-
de edileceği kesinlikle bilinmeyen Adalet, yoklu ğuna eşittir. Adale-
tin bazen olmamas ı , Toplumda hiç olmadığı kamsına dönüşür. Her
şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabilece ği inancı Toplum-
da en büyük "Sosyal Güvence" duygusunu Sağlar. "Adaletin bulun-
madığı ülkede herkes suçludur".

"Adalet kimin elinde ise iktidar ondad ır" sözünün, hukuk tari-
hinde hüküm giymi ş bir düşünce olduğunu söylemek "Hukukun
Üstünlüğü" çağında olağan karşılanmalıdır.

2) Yürütme-Yargılama ayrılığı : Yürütme ile Yargılamamn ayrı-
lığından Yargıyı dinlememek yetkisini çikarmak yanl ıştır. Aynı
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Devlet Kavramı içinde olmanın gereği, Yürütmenin kendini Yargı-
ya tabi saymas ı ve bunu benimsemi ş olmasıdır. Nedeni şudur:

Toplum, Yürütme Yetkisinin Hukuk içinde kalmas ı Yargı Or-
ganında güvenceye bağlamıştır. Böyle bir görevle donatılmış "Yar-
gı Organı" elbetteki idarenin üstündedir. "Hiç bir eylem ve i şlemi
Yargı Denetimi dışında kalamayan" Yürütmenin, Yarg ı kararları -
nı denetleyeceği, tercihler yapabileceği, Devlet Kavramınm ilkel
anlayışı içinde ancak hakl ı görülebilirdi.

"Yürütme Görevi, Kanunlar çerçevesinde.......yerine getirilir",
fakat, "Yargı Yetkisi Türk Milleti adına..., kullanılır". Anayasamı-
zm bu deyimleri bile Yürütme'nin Yargı Denetimi içinde kalması-
nın zorunluğunu ortaya koymaktad ır.

3) Hak Arama Özgürlüğü: "Hak Arama Özgürlüğü", Anayasal
"Temel Haklar" dandır. Yargının engellenmesi, kararlarının uygu-
lanmaması yıkıcı etkisini her şeyden evvel bu alanda gösterir. Yü-
rütmenin, Yargı Kararlarım yerine getirip getirmemekte bir tasar-
ruf yetkisinin bulunduğunun kabulü halinde Hak Arama Özgürlü-
ğü anlamını yitirir. Uygulanmayan bir Yargı Kararı, öyle bir "aciz
vesikası" dırki Devleti manevi iflasa sürükler, bunun sorumu pek
ağırdır.

4) Yargı güvencesi: Yargının sağladığı en büyük güvence Yü-
rütme'de görev alanlar ı korumasıdır. Ünlü Amerikan Cumhurba ş-
kanı Jefi'erson'un bir dostuna yazdığı mektup, bütün bilimsel ya-
pıtlarda yer al ır. Jefl'erson bu mektubunda şunları yazmıştı : "Yasa-
lann dürüst ve erdemli yargıçlar eliyle uygulanması , bizi, Anaya-
sanın vermediği yetkileri kullanmak tehlikesine ve yan ılgısına
karşı koruyacaktır". Böylece Yargının gücü, güvencesi ve faydas ı
ortaya konuluyordu. Büyük Devlet Adamlar ı ancak böyle düşünür-
ler.
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"Me şruluğunu Yitirmek" artık bütün Anayasalarda ba ş ko şul

haline gelmiştir. Bu koşulu ayakta tutan, sorumluluğunu yüklenen

Yargı'ya inanmak ve Yargı'nın kararmdan sonra "Art ık yapacak

bir şey kalmamıştır" diyebilmek anlayışına ulaşmak gereklidir.

5) Takdir Hakkı: "Yürütmenin Takdir Hakkı" anlayışı , "Hukuk
Devleti" ve "Hukukun Üstünlüğüne inanan Devlet" dönemlerinin
geride bıraktığı ölçülerle çözülemez. Yürütmenin bütün eylem ve
işlemleri Yargı Denetimine bağlamnca "Takdir Hakkı" artık, "ken-
di içine kapalı , esrarengiz bir kavram" olmaktan çıkmıştır. Takdir
Hakkı , keyfılikten, "Gerekçe" ile ayr ılır. Yargı Denetimini inkar et-
miyorsak, idari karar ve i şlemlerin, Hukukça geçerli gerekçelere
dayanmas ı zorunluğunu da kabul etmemiz gerekir. Hakl ı gerekçe
gösterilince, Yargı Denetiminden çekinmek için sebep de kalmaz.

6) Taraf Anlayışı : İdari Davalarda yürütme kendini taraf gibi
görmek durumunu terketmelidir. iptal Davalar ında Yürütme, ka-
ran temyiz edilen bir mahkemenin Yarg ıtaydaki durumu gibidir.
Yargıtay, kararı veren mahkemeyi değil, sadece verilen kararı yar-
gılar. iptal davalarında da somut bir 'Idari Karar" yarg ılanır. Bun-
dan Yürütmenin aleyhine ku şkular sezinlemek, yersiz ve isabet-
sizdir.

7) Müdahale iddiaları: Yürütme'ye "Müdahale" edildi ği, Yü-
rütmeye Yargı'nın müdahale ettiği iddiaları da yanlıştır. "Idarenin
her türlü eylem ve işlemine kar şı Yargı yolu açıktır". Bu Anayasal
Kuralın anlamı şudur: Yürütmenin eylem ve i şlemleri Hukuka Uy-
gunluk varsayımından faydalanır. Böylesine bir varsayım Yürüt-
meye tanınmış bir ayrıcalıktır. Fakat bu ayr ıcalık bir koşula bağ-
lanmıştır. Varsayım, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. Bu ka-
mt Yargının Kararıdır. 0 halde Idarenin eylem ve i şlemleri, "Iptal"
edilmezlerse, yürürlükte kalabilir. Demek ki Yargı'mn Kararı , bir
"müdahale" değil, Yürütmenin eylem ve i şlemlerinin içinde yer
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alan bir "geçerlik koşulu"dur. Müdahaleden yakınmak düzeysel
bilgilerden gelir. Bu gün Yürütmenin eylem ve i şlemlerine karşı
Danıştay'ın "Millet Adına" bir çe şit "Veto" müessesesi olduğu yo-
lunda izahlara dahi rastlanmaktadır.

"Yargı Yetkisinin, Yürütme Görevinin Kanunlarda gösterilen
şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini s ınırlayacak
tarzda kullanılamayacağı" yolunda Anayasamıza, yapay biçimde,
bir hüküm eklenmiş ve bu hükümden Yargı Kararlanmn tercihli
uygulamas ı sonucuna varılmak istenmiş ise de bir Kararın smırla-
yıcı niteliğini takdir yetkisinin Yürütmede oldu ğunu savunmaya
olanak yoktur.

SONUÇ: İdare Hukukunun bir çe şit "E şitsizlikler Hukuku"
olarak göründüğü ilk dönemlerden, "Hukukun Üstünlüğüne ina-
nan Devlet" anlayışına geçişe kadar, insanlığın gösterdiği çaba, dö-
nüşü olmayan bir yol çizmiştir. Türk Hukukcusunun, bu yolda, de-
ğil geriye dönmek, duraklamağa bile hakkı yoktur.
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1 976(**) ADL İ YIL RILI Ş
KONUŞMASI(*)

Adalet Yılımn Açılış Töreninden faydalanarak yüksek huzur-
larınızda Türkiye Barolar Birliğinin bazı düşüncelerini arza müsa-
ade buyrulmas ını istirham etmekteyiz.

Toplumumuzun Adaletten şikayetçi olmadığını söylemek
mümkün değildir. Bu şikayetlerin bir kısmının haklılığını kabul
zorundayız.

Adaletimiz, ayrıntılara girilmeksizin, en geniş çizgilerle ve
kuşbakışı, beş büyük kusur içindedir:

- Yavaşlık,

- Dava ve ceza enflasyonu,

- Adalette bürokrasinin yoğunlaşması ,

- Aşırı merkeziyetçilik,

- Temel kanunlar ımızın toplum gelişiminin gerisinde kalmas ı .

(*) TBB Başkam Saym Prof. Dr. Faruk Erem'in 1976-1977 adalet yıh açılış
töreninde yaptığı konuşma (6 Eylül 1976)

(**) Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin yenilenmesi nedeniyle (1975) adli yıl açılış
töreni yapılmamış .
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1) Yavaşlık:

Adaletimizin istenen h ızla davaları sonuçlandıramadığı , şika-

yetlerin başında, gelmektedir. Gecikmi ş adalette az çok adaletsiz-

lik vardır. Buna mutlaka bir çare bulunmak gerekir. Baz ı hukuk

davalanmn bir kaç kuşağın ömrünü doldurduğu, yine de sonuç alı -

namadığı acı gerçeklerdendir. Ceza davalar ında gecikmeler ise, ki-
şilerin Adaleti kendi başlarına araması gibi çok ağır sonuçlar ver-
mektedir.

Gecikme neden1erni, Adalet hizmetinde çal ışanlarda aramak
doğru değildir. Herşeyden evvel memleketimizde araç ve gereç aç ı-
sından Adalet hizmetine gereken önem verilmemektedir. Adliye-
miz, yıllardır, ihmal görmüştür. Yükselen nüfus oranmdan ve ba ş-
kaca nedenlerden gelen dava say ı sındaki artışı adli kuruluşları-
mız, sabit kalan olanaklar ı ile, karşılıyacak durumda değildirler.
Adliyemizde ağır bir kriz başlamıştır.

Adliyenin olanakları kısılırsa, başarı sız kalır. Bu başarısızlığın
sonucu Adaleti ba şka alanlarda, kendi olanaklarında arayanlar ar-
tar. Adalet olanaklarından yoksun bırakıl:ırsa, Devletin bir tarafi-
nın da eksik sayılması gerekecektir. Özellikle doğuda, baz ı bölge-
lerde, resmi adaletin dışında, bir başka adalet varlığım sürdür-
mektedir.

1975 yılı itibariyle, müstakil binas ı olan Adliyemiz sadece 59
dur. 355 bina Hükümet Dairesi içindedir. 157 bina kiralanm ıştır.
Depolarda hizmet görenler 63 dür. Baz ı büyük illerimizde mahke-
melerimiz ve icra daireleri birbirinden uzak küçük kiral ık yerlere
sığınmışlardır. Bu yüzden hizmet aksamaktad ır. Aynı mahaldeki
bir başka devlet dairesine veya bir kurulu şa sağlanmış pek mü-
kümmel binalarla Adliyemize layık görülen köhne yapılar arasın-
da, vatandaşın yapacağı bir kıyaslama, adalete saygıyı pek azait-
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maktadır. Kiralık ve dağımk binalar aras ında emeğini tüketen
meslekdaşlarımızın çektiği me şakkat dayanılmaz hale geldi. Bu
yüzden talikler, müracaata kalmalar toplam ı oldukça kabarıktır.
Bir büyük milletin adaletine böylesine bir göçebelik reva görülme-
meliydi.

Özellikle doğudaki mahrumiyet bölgelerinde hizmet eden adli-
yecilerimizin durumu ile aynı bölgede görevli diğer delet memurla-
nmn sahip oldukları olanaklar, lojmanlar, di ğer sosyal tesisler,
devleti temsil edenler arasında böylece yarat ılmış farklar, izahsız
kalmaktadır.

2) Adalet B ıırokrasisi:

Usul Kanunlarımızın bazı gereksiz, faydas ız, karışık hükümle-
ri bir çe şit "Adli Bürokrasi" yarattı. Bunlar davalar ın lüzumsuz ye-
re uzamasına sebep oldular. Bu kurallar ın pek çoğu biçimsellikten
ötede, hiç bir yarar sağlayamamaktad ırlar. Usul Hukukumuzun
basitleştirilmesi istenemez. Fakat sadele ştirilmesi mümkündür.
Hiç bir mali yükümü gerektirmeyecek olan bu çaba, adliyenin h ızı-
nı artırabilecektir.

Hukuk yargılamasını düzenleyen kanundan kopmu ş bir takip
hukukunu izah edebilmek imkans ızdır. "Yasal varsayımlar"ın yo-
ğunlaştığı takip hukukumuzda "esas", biçime feda edilmektedir.

"Verimlilik" Adalet hizmetinde elbetteki, sadece say ıda fakat
ne olursa olsun Adalet cihaz ımızın verimliliği açısından gözlemler
bazı gerçekleri ortaya koymaktad ır.

Türk toplumunda Adalete daha fazla etkenlik gereklidir. E ğer
bir ülkede vatandaş , sürüncemede kalm ış hakkını aramaktansa
"kaderine katlanma"yı daha isabetli bulursa o memlekette Adliye
görevini yapamıyor, demektir.

Adalet bürokrasisi, adaletin kendisi de ğildir.
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Eğer bir alanda harcanan emek ile alınan sonuç ters orantılı
ise o alanda adalet, bürokrasinin aşırılığına düşmüştür. Adalet re-

formu, bütün boyutları ile, gecikmeden, politika dışı , fakat her hal-
de bilimsel bir yöntemle ele al ınmalıdır. Parçaları , genel bir adalet

sisteminde bilinçleşmiş , yepyeni bir örgütle şme zorunluğu hisse-

dilmektedir. "Tevsik şüpheciliği" lüzumsuz külfetlere sebep olmak-
tadır. Hakime, Savcıya, Avukata itimats ızlığa dayalı hiç bir adalet
Sistemi kurulamaz.

Yargı çeşitlerine göre farklı usuller, tek biçimlilikte itibarını yi-
tireceğini sanan Bürokrasinin sonucudur. En iyi adaleti sa ğlamak-
ta bu usullerden elbetteki yalnız birisi en başanlıdır. 0 halde ne-
den onun yansıttığı anlayışı benimsemiyoruz?

3) Dava ve ceza enflasyonu:

İdari tedbirlerle veya sosyal disiplin müeyyideleri ile sür'atle
karşılanması mümkün bazı davramşlarm ceza kanunlarımızda ka-
mu cezalarına bağlanmasında, ufalanmış cezaları gerektirecek da-
valarla adliyenin bunalmış hale getirilmesinde neden yoktur.
Memleketimizde bir çe şit "dava ve ceza enflasyonu" başgöstermiş-
tir. Bu çe şit davranışların suç olmaktan ç ı karılması , idari cezalara
bağlanması , kısacası, teferruattan ceza kanunlarımızın arınması
ile kazamlacak emek ve zaman ın asıl önemli davalara yönelmesi,
diğer bir deyimle "Adalet Ekonomisi" büyük faydalar sa ğlayabilir.

Cumhuriyetin ellinci yılını esas tuttuğumuzda (trafik, toplu
basın, icra ceza hariç) döktun şudur:

- Ağır Ceza Mahkemelerindeki dosya sayısı 	 53.004

- Asliye Ceza Mahkemelerindeki dosya sayısı 	 + 302.729

Toplam	 355.733

- Sulh Ceza Mahkemeleri dosya sayısı 	 657.059
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Görüldüğü üzere adliyemizin büyük yükü Sulh Ceza dosyala-
rında toplanmakta ve bunlar ın bir kısmı da Yargıtaya intikal et-
mektedir. Mevcut davalar ın 1/2 sini meydana getiren sulh ceza i ş-
lerinin büyük kısmını (sosyal disiplin müeyyidelerine bağlamak,
bir çeşit sosyal disiplin kuralları veya kollektif disiplin kurullar ı
yaratmak) suretiyle, azaltmak kolayl ıkla mümkündür. Hatta böy-
lesine bir sistem daha çok etkili ve önleyici olabilecektir.

Hukuk davalarmı azaltabilmenin ba şka ülkelerde denenmi ş ,
başarıh olmuş çareleri vardır. Uzlaştıncı bir aşamadan geçmeden
dava açılamaması (uzlaştırıcı ve davaları önleyici avukatl ık siste-
minin kurulması) pek yerinde olacaktır. Bu usulün toplumsal ya-
rarı daha büyüktür. Çünki kesin hükümle de sonuçlansa her dava,
ardında bir şeyler bırakır.

4) Aşırı merkeziyetçilik:

İdari sistemimizdekinden belki de daha fazla merkeziyetçili ğe
adalet i şlerinde rastlanmaktadır. Bu arada Yarg ıtay yoluna baş-
vurmada abartılmış bir tutum içindeyiz.

Temyize tabi işlerin azaltılmasında hiç bir sakınca doğmaya-
caktır. Usul Kanuniarımızın yürürlüğe girdiği ilk dönemlerde ölçü-
nün geni ş tutulmas ı haklı idi. Fakülte mezunu, yeti şmiş hakimin
azlığı , henüz batıdan alınan kanunların yerleşmemiş olduğu bir
dönemde yargılamada merkeziyetçiliğin bir anlam ı vardı . Bugün
kadrolarımızdaki hakimlerin hepsi hukuk fakültesi mezunudur.
Memleketin neresinde olursa olsun kanunlar ı uygulamakta yete-
neklidirler. Bu sebeple kanun yolunu Yarg ıtaya kadar getirmemek,
bölgenin bir üst mahkemesinde "itiraz" yolunu açmakla hız ve eko-
nomi sağlanmış olabilecektir, Yargıtayımızın emeğini, çabasmı ve
dikkatini en önemli i şler üzerinde toplayabilmesi sağlanacaktır.
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5) Temel Kanunlarımızın sosyal gelişimin gerisinde ka-

lışı :

"Ekonomik kamu düzeni" kavram ı mevzuatımıza henüz yans ı-

yamamış , "Sosyal Güvenlik Hukuku" geli şememiştir. Halbuki bu

iki kol, çağdaş hukuk sisteminin simgesidir.

Temel Kanunlar ımızın, toplum geli şiminin çok gerisinde kaldı-

ğı açıkca görülmektedir.

Özel Hukuk Kanunlarımnın kabul ettiği ilkelerin istisnaları o
kadar genişlemiştirki, bugün Türkiyemizdeki geçerli hukuku " İ s-
tisnalar Hukuku" diye isimlendirebiliriz. Fakat bu suretle düzen-
siz, birbirinden farklı, Türk toplumunun onayından geçmiş hak

anlayışına dayanmayan kurallar topluluğu "Yaşayan Hukuk"umu-
zu temsil etmektedir. Türk toplumunun kendisini hangi adalet an-
layışının yönettiğini bilmesi gereklidir.

Hukukun yasama yoluyla yarat ıldığı bir dönem Türkiye'mizde
başarıya ulaştı . Atatürk Devriminin büyük hukuk önderleri (ken-
dilerini minnet, şükran ve rahmetle anarız) bugünkü aydın hukuk-

cu kuşağım yeti ştirdiler. Onların bunca emeğine karşın, Cumhuri-
yetin 50. yılından sonra da, hukukun gerçek kendi kaynakları ile
yaşamını sürdüremiyeceği iddiası , haksız ve insafsızdır.

İnsana ve topluma ili şkin hiç bir sorun Adaletin denetimi d ı-

şında kalamaz. Gerçek Atatürkçü bunu hakl ı görür. Atatürk Ada-
letin görevinde "Yasak Bölge"yi kabul etmi şti. Çünkü bir "Devlet"
kurmak azmindeydi. Adaleti s ınırlamak isteğinde bulunan günü-
müzdeki köksüz alim, "Atatürkü tahrip özgürlü ğü" iddiası içinde-

dir.

Türk adliyesinin, Türk toplumunu tümden kavrama çabas ı ,
engellenmemelidir. Hukukun sadece bir teknik sayılmasına devam
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edildiği sürece bu amaç bizden daima uzak kalacaktır. Kanunları-
mızın hemen hepsi bir çe şit "hukuksal oportinizim"i yeterli sayan
anlayış ile veya sadece biimdışı, dolayısiyle hatalı sosyal tahmin-
lerle haz ırlanmıştır. Temel Kanunlarımızın toplumumuza yabanc ı-
laşması yapaylığın doruğundadır. Hukuk sadece Devletin iradesi
sorunu değildir. Yasama, iç politika çekişmeleri içinde, çağdaş hu-
kuka katkı olanağmı yitirdi. Kanunlarımız geleneksel "Baskı hu-
kuku" niteliğini aşamıyorlar. 1961 Anayasam ızın dayanağı, "Öz-
gürce güvence hukuku" anlay ışına geçilemedi. Ana Kanunlar ımız
(Medeni Kanun, Ceza Kanunu, Usul Kanunları) hukukun doğal
gelişmesini önlemeğe başlamışlardır: Yaratıcı içtihad, yasal tutu-
culuğu yenememekte, hukuk bilginlerimiz yeni bir teoriyi ortaya
atamamaktadırlar. Halbuki hukuk tarihi, biçimsel kurallar ın ra-
hatlığım yenemeyen hukuk sistemlerinin nas ıl yok olduklarına ör-
neklerle doludur. Türk Hukukcusunun böyle bir sonuca rızası yok-
tur.

Bütün dileğimiz, 1976-1977 Adalet Yılında, toplumumuzu da-
ha mutlu kılacak bir Adalet Düzenine bizleri ula ştıracak çarelerin
aranması ve bulunmas ıdır. Türk Adliyecisinde, hakiminde, savc ı-
sında, avukatında, bu yetenek, bu güç fazlas ı ile vardır, yeterki:

- Hukukcudan yüzeyde kalmas ı istenmesin.
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1977 ADLİ YIL AÇILIŞ
KONUŞMASI(*)

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu adına Yeni Adalet Yı-
lınnı "Hukukun Üstünlüğü" ilkesine daha etkili uygulamalar ge-
tirmesi dileğimizi sunarken adalet hizmetinde sab ırla emeklerini
sürdürmekte olan değerli Yargıç ve Savcılarımıza Türk Avukatla-
rının en iyi dileklerini sunar ız.

Adalet Yılımn açılışından faydalanarak savunma mesleğinin
bir şikayetini dile getirmekte, yasama ve yürütmede görev alan
Avukat ve hukukçu meslekta şlarımızın dikkatini bir konuya çek-
mekte, gerekli yasal önlemlerin almmas ım dilemekte ısrarlı oldu-
ğumuzu açıklamak istiyoruz. Türk toplumu "gecikmeli adalet"den
Türk Avukatları da "gecikmiş savunma"dan şikayetçidirler. " İtha-
mın başladığı anda savunma da başlar" kuralının memleketimizde
yürürlükte olmadığım, kanıtları ile birlikte, kamu oyunun takdiri-
ne sunmak istiyoruz. Böylece hukukumuzun savunma açısından
çağdan düşmüşlükten arınması isteği, ilgi görmü ş olabilecektir.

1961 Yılında Anayasam ız yenilendi. Yeni Anayasa savunma
hakkı açısından etkin kurallarm getirilmesini öngörüyordu. Uygu-
lama bunun tersine oldu. Anayasan ın emri yerine getirilmedi, ak-
sine geriye dönüş özlemleri savunma hakkına da el uzattı .

(*) 1977-1978 adalet yılı açılışında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Saym Prof.
Dr. Faruk Erem'in konu şması
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1924 Anayasas ında da kabul edilmi ş olan "Savunma hakk ı",
1961 Anayasam ızda "Hak arama özgürlüğü" üst-kavram ı içinde ve
yargı bölümünde değil, "Temel Haklar" bölümünde yeraldı . Bu tu-
tum büyük değişiklikleri müjdeliyordu. Çünkü Yeni Anayasam ızda
Temel Haklar İnsanın "kişiliğine bağlı , dokunulmaz, devredilmez,
vazgeçilmez hak ve özgürlükler" diye tanıınlanıyordu. Anayasanın
bu anlayışına göre savunmaya ili şkin kanun hükümlerinin yeni-
den düzenlenmesi gerekirken bir ba şka dönem geldi ve "Temel
Hakların özüne dokunulabileceği" anlayışı ile Türk hukuk geli şi-
minin yönü -yapay önlemlerle- de ğiştirildi. Bundan "Savunma
Hakkı" da kendini kurtaramad ı , zedelendi.

Türkiyemizde "Savunma makam ı" Kanun Hükümleri ile pekiş-
tirilmiş "Gizlilik"ten şikayetçidir. Bu şikayetin haklılığını soyut de-
yimlerle değil somutlaştırarak açıklamak-ta inandırıcılığın daha
fazla olabileceğini sanıyoruz:

1- AVUKATTAN EVRAK SAKLAMAK:

1. Konu: Yirminci yüzyılda ve demokrasilerde müdafiiden bel-
ge saklamak büyük bir kusurdur.

1894'te, Fransa'da yüzbaşı Dreyfus, askeri mahkemeye tevdi
edilen, fakat sanık ile müdafiiden gizlenen bir "belgeye" dayan ıla-
rak mahkum edilmi şti. 0 tarihlerde Aurore adlı gazetenin yazarı
ünlü Emile Zola, Dreyfus'un mahkumiyetini haks ız bulan ve Cum-
hurbaşkanı Flix Faure'a hitap eden bir aç ık mahkemenin bilgisi-
ne sunulan "gizli belge uygulamas ına şöyle karşı çıktı : "Gizli belge
(!). Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bu, bir insamn
ondan gizlenen bir belgeye dayan ılarak, yargılanması mahkum
edilmesi, kendisinin, çocuklar ının, ona yakın herkesin şerefsizliğe
hüküm giymesi demektir. Baylar, içinizden hanginiz, bu şartlar al-
tında mahkumiyete isyan etmezsiniz. Şekil, gerçeğe tercih edilme-
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melidir. Vatan, sadece toprak parças ı değildir, aynı zamanda, fikir-
leri ne olursa olsun, dost olsun, dü şman olsun, bütün insanların
birleştiği adalet, vatandır. Bu herkesin ısmdığı ocak, güvenlik, her-
kes için eşit olan adalettir. Adaletin olmad ığı bir vatan düşünüle-
mez". Bu çabalar sonuç verdi. "Gizli belge" usulünün uygar devlet-
lerce nefretle reddedilmesinde "Dreyfus davası"nın etkisi büyük ol-
muştur.

2. Yasalar: Memleketimizdeki durum nedir? Bu konuda olduk-
ça vahim bir hüküm mevcuttur; Danıştay Kanununun 82. madde-
sine eklenen fıkra şöyledir: Görevli daire veya kurul veya kanun

sözcüleri tarafindan getirilen veya idarece gönderilen gizli her tür-
lü belge, taraf ve vekillerine incelettirilemez". 1602 sayılı Askeri
Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 54. maddesinden esinlene-
rek yapılan bu genelle ştirme büyük sakınca doğurmaktadır.

a) Davada taraf olan ki şi veya vekili kendi aleyhlerine olan bir
belgeyi göremeyecektir. Memleketimizde, resmi yaz ışmalarda giz-
liikte ne kadar ifrata gidildiği düşünülürse uygulamada bir kim-
senin kendisini nasıl savunacağını kestirmek mümkün olmaz.

Bu hükmün Anayasa'ya aykırılığı bakımından şöyle düşünüle-
bilir. Anayasamızın 31. maddesine göre "herkes meşru bütün vas ı -
ta ve yollardan faydalanmak suretiyle yarg ı mercileri önünde dava-
cı veya dayal ı olarak iddia ve savunma hakk ına sahiptir". Kendi-
lerine ilişkin bir konuda ilgililer, gizlilik iddiası ile dosyalarını gö-
remezlerse dava savunma hakkını nasıl kullanccaklardır?

b) Usul Hukukunda savunma hakkının ön ko şulu "İthamı öğ-
renmek hakkı"dır. İdari işlemi dava eden ilgili, idarenin gizlilik id-
diası ile Danıştay'a gönderdiği evrakı göremezse hakkındaki itha-
mı nasıl karşılayacaktır?
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idarenin "gizli" damgas ını bastığı her belge böyle bir ayr ıcalık-

tan faydalanırsa, artık savunma hakkından sözetmek olanaksız-

dır.

c) Eklenen hükmün Anayasada yeralan duru şmalann açıklığı
(aleniyet) kavramını da zedelediği görülmektedir. idarenin gizli

dediği belge duruşmada da okunamayacakt ır. Halbuki bu evraka
dayanmak suretiyle "hüküm" veya "vicdani kanaat" teessüs edebi-
lecektir.

Bu davalarda Dam ştay verdiği kararda "gizli belge"den ya söz
etmemekte veya ne içerdiğini göstermeksizin sadece böyle bir ya-

rakamn varlığına işaretle yetinmektedir. Bu suretle ne hakkını
arayan, ne de kamuoyu, davan ın ne sebeple reddedildiğini anlama-
yacaktır.

İİ- DELIL AYRICALII:

Ceza Usulü Kanununun 88. maddesine göre "resmi dairelerde
saklı evrak vesair vesikalar münderecat ının ifşası memleketin se-
lametine zarar vereceği o dairenin en büyük amiri tarafindan be-
yan edilirse bu evrak ve vesikalar ın gösterilmesi ve teslimi istene-
mez. Şu kadarki bu beyan kafi görülmezse o dairenin mensup ol-
duğu vekalete müracaat edilebilir" (bkz. HUMK. 249, 336; Dan ış-

tay K.).

Bu madde hükmü üzerinde özellikle "hukukun üstünlü ğü"
kavram ı açısından durmak gereklidir.

1. Hükmün Özelliği: Böyle bir hüküm, ceza adaletinin her
türlü delile sahip kılmması kuralına bir istisna teşkil eder. Fakat
eksik delil ile de hüküm verilebilece ği sonucuna varıldığında bu is-
tisna düşündürücüdür. "Memleketin selameti adaletin de üstünde-
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dir" denilirse tereddütler artar. Samk-vatanda şın bağımsız mah-
kemeler önünde, bütün delillerin "aleniyet" içinde tartışılarak yar-
gılanmak hakkı açısından da konu önemlidir. "Hukukun üstünlü-
ğü" esas ise, bundan da üstün bir kavram ın bulunabileceği düşün-
cesinde isabet görülmeyebilir.

Buna karşın gerçekten açıklanması ağır toplumsal zarar doğu-
rabilecek konularda (örne ğin Milli Savunma s ırlarında) istisna
haklı gözükebiir. 0 halde konu, yarg ısal yorumun en isabetli ter-
cihi yapacağından odaklaşmaktadır, takdir yürütmeden al ınmalı ,
yargıya bırakılmalıdır. "Memleketin selameti" ve benzeri deyimler
müphemdir, vuzuha kavuşturulmalıdır. Böylece, yargı organları-
nın eksik olanaklarla göreve zorlanmaları gibi bir duruma meydan
verilmemi ş olur.

2. Sistemler: Bu konudaki sistemler a şağıda özetlenmi ştir:

- İngiltere'de yetkili Naz ırın, mahkemeden böyle bir delili kim
tarafindan ikame edilirse edilsin tel.kki (kabul) edilmemesi hak-
kında karar istemek yetkisi vardır. Böyle bir isteğin, mahkeme bu
kanaatte olmasa dahi, daima kabul edildiği bildirilmektedir.

- Fransız Damştayı "Devletin güvenliği"ni tehlikeye dü şürebi-
lecek evrak ile diğer evrakı tefik eder. Şu olaydaki Frans ız Danış -
tayının kararı önemlidir: Fransa'da yüksek memuriyetlere geçebil-
mek için bir idare okulundan mezun olmak, bu okula girebilmek
için de bir sınavı başarmak gereklidir. İdare, sınav adaylarından
bazılarının dosyalarını incelemiş ve onların sınava alınmamaları-
na karar vermiştir. Açılan idari davada adayın siyasal kanısı dola-
yisiyle sınava kabul edilmemesinin kamu görevine alınmada va-
tandaşlar aras ındaki e şitlik kuralına aykırı olduğu ileri sürülmü ş ,
Danıştay bu adayların dosyasını istemiş , Hükümet dosyalar ı ver-
memiştir. Danıştay, bu durum karşısında davacıların siyasi kana-
atleri sebebi ile sınava alınmadıklarım iddia etmek suretiyle orta-
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ya attıkları "karine"nin aksinin sabit olmamas ı , idari tasarrufun

mesnedini idari kazanın denetlemesinin gerekli bulunması gerek-

çesi ile kararı iptal etmiştir.

- İtalyan Usul Kanununa göre (m. 342) memuriyeti veya mes-
leği gereğince yanında bulunan evrakı memur veya meslek s ırrı ile
bağlı olan kimse, talep halinde, adli makamlara tevdie mecburdur.
Siyasi, askeri memuriyet veya meslek sırrı bahis konusu ise yaz ı
ile ve hatta sebep göstermeksizin, evralun verilmeyece ği beyan
olunur. Eğer siyasi, askeri sır ileri sürülmüş ve adli makam bu be-
yanı yerinde görmemi ş ise durum Adalet Naz ırına bildirilir. Fakat
Nazırın izni olmaks ızm yalan şahadet suçundan takibat yapılmaz.
Eğer memuriyet veya meslek s ırrı ileri sürülmüşse ve adli maka-
mın, beyanımn asılsızlığından şüphe etmesi için sebep varsa ve bu
evrak olmaksızın takibe devam mümkün de ğil ise gerekli ara ştır-
ma yapılır, sonunda beyanın varit olmadığı anlaşıhrsa evrakın
zabtma karar verilir.

3. Memleketin Selameti Kavram ı: Usul Kanunumuz "mem-
leketin selametine zarar"dan bahsetmektedir. Kanunun gerekçesi
şöyledir: "Dairenin en büyük amiri tarafından beyan edildiği halde
memleketin menafli âliyesi noktas ından o gibi evrak ve vesaikin
talebinde bulunulamıyacağı keyflyetinin tasrihi faydalı görülerek
bu madde tertip olunmuştur". Bu faydayı Hakim takdir etmelidir.
Kanunun gerekçesi ve maksad ı uygulamadaki abartılmış gizlilik
anlayışını önlemeliydi. Kanunun herşeye rağmen (Adalete rağ-
men) gizliliği tuttuğu sonucu çıkarılmalıdır.

M. CEZA KOVUŞTURMALARINDA GİZLİLİK:

1. Hazırlık Soruşturması : Hazırlık soruşturmasmın gizliliği
iddiasının ifrata götürüldüğü, zabıta soru şturması sırasında ilgili-
nin avukatı ile görüşmesinin engellendiği, Birliğimize yapılan baş-
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vurmalarla saptanmıştır. Bu engellemelerin yasal bir temeli yok-
tur. Tatbikatçı gizlilik kurallarına alıştırılmış , bunları tartışmasız
kabule zorlanm ıştır.

a) Esas kural şudur: "İthamın başladığı anda savunma da baş -
lar". Bir kimsenin, ne sebeple olursa olsun hürriyetinden mahrum
edilmesi, nezarete alınması , hatta sanık olarak sadece sorguya çe-
kilmesi onun "Itham" edildi ğini gösterir. Artık bu andan sonra "sa-
vunma" bütün olanaklara kavu şturulmalı , ilgili istediğinde Avuka-
tı yanında bulunabilmelidir. Avukat ın hazır olmadığı bir sorguda
sanığın ikrarı geçerli sayılmamandır. Bu usul dayaklı sorgu (işken-
ce) suçlamalarının da önüne geçmi ş olacak, ceza kovuşturma siste-
mimizin "insanile ştirilmesi" isteklerini geni ş ölçüde karşılayabile-
cektir.

b) Nezarete alınan kimsenin nerede olduğunun dahi bilinmedi-
ği, öğrenhlemediği, soran Avukatın cevapsız bırakıldığı bir ortamda
savunma hakkının geçerliliğinden söz edilemez. Birden al ınıp gö-
türülenin akibeti hakkında yakınlarımn bir avukata başvurması ,
Avukatın onlara aczini bildirmekle yetinmesi "savunma mesle-
ği"ne çok şey kaybettirmektedir.

c) Anayasamız Kurucu Mecliste tartışılırken "Türkiye'de hiç
bir şey tevkif kadar suistimal edilmemi ştir" yakınmas ı güncelliğini
bugün de yitirmemi ştir. Hazırlık soruşturmasında verilen tutukla-
ma kararına Avukatın itiraz hakkı vardır. Fakat bu hakkı kullamp
kullanmamak, kullanacak ise itiraz gerekçelerini saptamak ola-
naksızdır. Çünkü hazırlık soruşturması , avukat için de gizlidir. Bir
hakkı tanıyıp, kullanma olanağım sağlamamak tam bir çeli şkidir,
içtensizliktir.

2. İlk Soruşturma: İlk soruşturmada Avukatın yalnız bazı ev-
rakı görebileceği yolundaki hükmün yanl ış yorumlanmas ı fiili bir
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gizlilik yaratm ıştır. Her sorgu yargıcımn tutumu değişik olabil-
mektedir. Ancak "son soru şturma da geçerli sayılan "savunma" et-
kisini yitirmi ş olur. Faydas ı azalmıştır.

IV- YÜRÜTME LEHINE GIZLILIK:

Yürütme, kamu hizmeti görür. Bu hizmet gizli olamaz. İdare
Hukukunun geli şmesi aleniyete yönelmi ş , bundaki kamu yarar ı -
özellikle Demokrasilerde- daha gerçek, daha üstün görünmüştür.

İsveç'te aleniyet demokratik rejimin ilkesi say ılmaktadır. Bu
ilke gereğince herkes kamu idaresinin elinde bulunan her belgeyi
görebilir, her vatanda ş kendisi hakkında kayda geçmiş her bilginin
kendisine yaz ı ile bildirilmesini istemek hakk ına sahiptir.

İsviçre'de yurutmenin kararlarına mesnet olan her belge aleni-
dir. Bu belgeleri yalnız taraflar değil, herhangi bir vatandaş ve ba-
sın görebilir.

Yürütmenin açıklığı İdare Hukukunda yepyeni bir yöndedir.
Bu alim karşısında memleketimizin, gününü doldurmu ş İdare
Hukuku anlayışım sürdürmesi, faydal ı değildir. Yürütmede, idari
karar ve işlemlerde alışıldığı için haklı sanılan gizlilik en yaygın
haldedir.

Örneğin köy sımrı ile ilgili bir dava açabilmek için İçişleri Ba-
kanlığı dosyasındaki tesbitleri, dosyayı , bir emeklinin, dul veya ye-
timinin haklun ı arayabilmek için Emekli, Sandığındaki dosyayı ,
Avukat inceleyememektedir. Bu haksız davanın veya dava hakl ı
ise yanlış veya yetersiz gerekçelerle, delilsiz dava aç ılmasımn ne-
deni olmaktadır. Vergi ile ilgili davalarda "Vergi Mahremeyiti" kav-
ramının ilgili mükellefin aleyhine kullan ılması büyük sakıncalar
doğurmaktadır.
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Bütün kuruluşların, yetkililerin avukatın görevini kolaylaştır-
ması kuralım koyan Avukatlık Kanununun 2. maddesindeki "Amir
Hüküm", çe şitli fiili sınırlamalarla i şlemez hale getirilmi ştir. Avu-
katın, idari mercideki dosyayı, işlem hakkında karar verildikten
sonra, fakat dava aç ılmadan önce inceleme olana ğı mutlaka sağ-
lanmalıdır. Gerçeği bilmeden açılan davaların sebep olduğu top-
lumsal zarar, samldığından çok fazladır. Kamu hizmetinde gizlilik
düşünülemez. İdarede "şahsi dosya" anlayışı hukuk dışıdır.

Yasalanmızdaki ve buna eklenen uygulamalardaki gizlilik hal-
leri bu sayılanlara indirgeli değildir. Daha pek çok örnek göstere-
bilecek durumdayız. "Kı sıtlı Savunma" Usul Hukukunu değerden
düşürür. Sımrlamaya, ko şula bağlandığında özünü yitiren tek kav-
ram "savunma"dır.

V- SONUÇ:

Bir "Hukuk Devleti"nde idarenin bir davayı kazanması veya
kaybetmesi özellik taşır. Devlet haks ız olduğu davayı kazannıama-
lıdır. Kazamrsa, bu Hukuk Devletinin kendi kendini inkar ı olur.
Gizli tutulan belgenin bilinmesi halinde idarenin davayı kaybet-
mesi gerekeceğini farzedelim. Bu belge gizli kaldığı için idare da-
vayı kazamrsa kaybeden sadece davacı vatandaş değildir.

Türk Avukatlarında genel kam şudur: Yasalarımızda savunma
hakkım kısıtlayan hükümler kaldırılmadıkça "Hak Arama Özgür-

lüğü" ne ilişkin "Temel Hak" gerçekleşmeyecektir.

Saygılarımızla.
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1978 ADL İ YIL AÇILI Ş
KONUŞMASI (*)

Yüksek Yargı Organlarının Değerli Başkanları , Sayın Yargıç-
larımız, Aziz Bakanımız ve Değerli Meslekdaşlarım.

Avukatlık Kanunu (110/6) pek açıkbir hükümle Türkiye Baro-
lar Birliğine şu görevi vermiştir: "Kanunların memleket ihti-
yaçlarına uygun olarak gelişmesi ve yürütülmesi yolunda
dileklerde, yayınlarda bulunmak, gerekirse öntasar ılar ha-
zırlamak".

Kanunun gerekçesinde de Birliğin "Türk Hukukunun geli şi-
mi"ne katkıda bulunmak görevine değinilmi ştir. Hukukun geli şimi
deyimi, "Hukuk Dinamizmi" kavram ı ile eşanlamlıdır.

Böylece saptanan görevi Türkiye Barolar Birliği yerine getir-
mek olanağına sahip midir? Bu soru a şağıda yanıtlanmıştır.

Herşeyden evvel Kanunumuzun bu hükmü ile Hakimin, Savc ı-
nın ve Avukatın ortak çabalarının somutla ştırdığı "Yargı Göre-
vi"nin çağdaş anlamı ve önemi üzerinde durmak lazımdır:

I. YARGI GÖREVININ ÇAĞDAŞ NITELIĞI

1) Bilimsel Metod: Vaktiyle teoride kullanılan bilimsel me-
todların, şimdi uygulamada, daha ba şarılı olarak yer aldığını gör-
mek, Türk Hukukçusu için mutluluk, ilerisi için de güvencedir.

(*) Birlik Ba şkanı Av. Faruk Erem'in konu şması
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2) Siyasal Bilmler: Siyasal Bilimcilerle Hukukçular aras ın-

daki yapay ve gereksiz ayr ılık silinmiştir. Siyasal konulu Hukuk

da bir Hukuktur. Yarg ısal uygulamanın dışında kalamaz. Bugün
yüksek dereceli mahkemelerin uygulamada verdikleri isabetli ka-
rarlar, yön göstermekle kalmamakta, Demokrasiden ayr ılma eği-

limlerini de önleyebilmektedir.

Siyasal gereksinmelere göre Demokrasinin yozla şmasım önle-

me direnci, her ülkede hukukçuya dü şen görevdir. Demokrasimizi

yitirirsek, bundan, Türk uygarl ık tarihi önünde bizler, hepimiz,

Türk hukukçular ı sorumlu tutuluruz.

Türk adli ve idari yargısı "Devletin kusursuz sorumluluğu",

"Tehlike Sorumluluğu" gibi konularda, bat ıdan çok ileri çözümler

getirebilmiş ve topluma benimsetebilmi ştir. Petrol Hukukunda

"Özel Hukuk Bağıtları"mn geçerliliğini ileri süren kalmamıştır.
"Dinamik Hukuk" anlayışım yansıtan daha pek çok örnek getirebi-

liriz. Yasa Bo şluklarında, Medeni Kanununun Birinci maddesin-
de yer alan "Kural Koyuculuk" görevini Yargıtayımız, en iyi bi-

çimde yerine getirmektedir.

3) Türk Yargısının dışa açılışı: Milletlerarası Antlaşmaları
da yargı yetkisi içinde görebilen bir sistem (Helsinki Antlaşması-

mn uygulanması gibi) Türk Hukuku için büyük bir a şamadır.

Bugün bir "olgu" ile kar şı karşıyayız. Hiç bir ülke mensup ol-

duğu hukuk sistemine katılmış ülkeler topluluğunun benimsediği
hukuksal ilkelere ters dü şen Yasalarını yürütebilmek olanağına

sahip değildir. "İ stisnalar Hukuku" yaşamım sürdürebilmek olana-

ğını yitirdi. 0 halde "Dış" ile olan "Hukuksal Ahenk" nasıl sağlana-

caktır? Bunun tek başarılı ve yapay olmayan çaresi, Türk Yarg ısı-

nın çabalarında aranmal ıdır.
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4) Geleceğin hukuksal teşhisi: Türk Yargı sı bu gün her ka-
rarında Yasamn ne dediğini açıklamakla kalmamakta, Yasanın na-
sıl olması gerektiğini de gösteren uyarılarda bulunmaktadır. Yük-
sek Mahkemelerimizin İlke Kararlanm bu açıdan dikkatle izle-
mek, geleceği öngörmek bakımından, çok değerli bir olanakt ır.

Hukukta "olan"la, "olacak olan" ı birbirinden ayrı tutmak çağı -
mızın hukukçuluğu değildir. Hukuk, geleceğini de kendi içinde
oluşturan bir Bilim koludur. Bu günün uygulamas ı , geleceğin teş -
hisini savsayamaz. Bu nedenle "olanla "olaca ğın" ayrılmaması ,
görevin yapısından gelen özelliğidir. "Hukuk Dinamizmi"nin ve
aranan "Dinamik Hukukçuluk"un temeli budur.

5) Olaylara Yaklaşım: Hemen her ülkede Hukuk Fakülteleri
teorik araştırmalar merkezi haline geldi. Toplumun ya şayan yö-
nünden uzaklaştılar. Yargılamada görev alanlar ise, olaylara ve
olaylann sosyal özüne inmek zorunda kald ılar. Bu özelliğin, "Soyut
Hukuk Kuralları" dışında "Yaratıcı İçtihad"a olanak sağlaması-
belki de - zorunluk getirmesi ola ğandır.

"Yürütmenin hiç bir eylem ve işleminin Yargı Denetimi
dışında kalamayacağı" kuralı "Hiç bir toplumsal olayın Yargımn
değerlendirmesi dışında kalamayacağı" isabetine dönü şmüştür. Bu
gerçek, Türk Yargıcına ve Avukatma daha büyük ve soylu bir gö-
rev ve aym zamanda pek büyük ve pek ağır bir sorumluluk yükle-
mektedir.

6) Doğmatik Hukuktan Uzaklaşma: Hukukun, Toplumun
gerisinde, biçimselliğe, tutuculuğa indirgeli kalmamas ını, her Ül-
kede Yargıçlar ve Avukatlar sağlamışlardır. Toplum ya şadıkça de-
ğişecektir. Bu süreci kar şılayamayan düşünceler Hukukun dışında
kalır.
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Gelişmekte olan ülkelerde "Doğmatik Hukuk" ile toplumsal
aşamaların çatışmasım sadece Yargımn "İlerletici Yorumu" ba şarı
ile çözebilir. Yüksek mahkemelerimizin baz ı kararları bu gerçeğin
bilincini yansıtmaktadır. Demokrasimizin yaşamında yargı en ön
saftaki yerini hiç bir dönemde terketmedi.

Gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerdeki "Hukukçunun
görevi"nin gelişmiş ülkelerdeki görevinden ba şkalığı üzerinde ar-
tık hiç bir tartışma yapılmamaktadır.

Gelişmiş ülkeler hukukçular ının rahatlığına özenmenin ve bu-
na göre davranmanın sakıncalarım veya buna ula şamamış olma-
nin umut kırıcılığına düşmenin anlamsızlığım görebilmek için ge-
lişmekte olan Ülkeler Hukukçularm ın yaptığı ortak toplantıların,
Milletlerarası kongrelerin (Delhi, Bangkok toplantıları gibi) sade-
ce tutanaklarına bakmak bile yeterlidir.

Gelişmekte olan ülkemizin kalkmma sorunlar ımn çözümünde
hukukçularımıza büyük görevler ve sorumluluklar dü şmektedir.

Dördüncü Be ş Yıllık Plan çalışmalarının sonuçlandırılmak
üzere bulunulduğu şu günlerde, uzun vadeli plan hedeflerinin tüm
yurt düzeyinde dengeli, adil, güvenli bir toplumun koşullarını ya-
ratmaya yönlendirilmesi zorunluluğuna özellikle değinmek isteriz.

İİ . GÖREVI BAŞARABİLME OLANAKLARI

Avukatlık Kanununun 110. maddesinin Barolar Birliğine ver-
diği görevin ba şarılabilmesinin -baz ı alanlarda- olanak dışı kal-
makta olduğunu ileri sürmek durumundayız. Nedeni şudur: Ana-
yasamız ve baz ı Yasalar yap ıldığı zaman Türkiye Barolar Birliği
henüz kurulmamıştı . Soru şudur: Anayasa ve baz ı Yasalar yapılır-
ken Türkiye Barolar Birliği kurulmuş olsa idi, ona ne gibi olanak-
lar tanınmış olacaktı; Bu varsayım bizi baz ı sonuçlara ve haklı is-
teklere götürmektedir.
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Düşüncemizi bir kaç örnekle aç ıklamak istiyoruz: Anayasam ız,
kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda, Anayasaya ayki-
nlık sayı ile, "iptal. Davas ı açmak" hakkını , ismen saydığı kuruluş-
lara tanımıştır. Bunlar aras ında Barolar Birliği yoktur. Çünkü
1961 yılmda Birlik henüz kurulmamıştı . Türkiye Barolar Birliği
olarak "Savunma Hakk ı"nı kısıtlayan hükümleri tek tek saptamış
ve açıklamış durumdayız. Fakat bunlar için iptal davas ı açmak
yetkimiz yoktur. Bundan as ıl zarar gören avukatl ık mesleği değil
"Adalet"tir.

Kaldı ki, en geniş anlamda Anayasaya ayk ırılığın bir davac ısı
bulunmak gerekirdi. Bu gün Anayasaya aykırı hükümlerin tümü
yasalarımızdan silinmi ş değildir. Çünkü onları Anayasa Mahke-
mesine götürecek, geniş yetkili "Davacı Organ" düşünülmemiştir.
Bu organ Barolar Birliği olabilirdi.

Demokrasilerde "Kamuoyu" en önemli etkendir. Kamu oyunun
yanılgısı, saptırılması sosyal felaketlere yol açabilir. Onu sa ğlıkta
tutabilecek kuruluşların sorumlulukta pay sahibi k ılınmalan gere-
kir. Örneğin "Anayasanın özüne ve sözüne bağlı kalmak",
"Atatürk devrimleriııin Türk Toplumunun çağdaş uygarlık
düzeyine erişmesini öngören dünya görü şünü yerleştirmek
ve geliştirmek" ilkesini amaç saydığını bildiren TRT Kanunu-
nun, Yönetim Kurulu seçim yetkisinde Türkiye Barolar Birli ğini
unutmuş olması isabetli değildir. Ticaret Odalar ına, Borsalar, Es-
naf Birliklerine ihmal etmi ş olamazdı .

Organik bağlantı kurulmas ı gereken daha pek çok kurulu şa
değinmek mümkündür. Sansür kurullar ı , Sosyal sigortalar Yöne-
tim Kurulu, Adalet Komisyonları, Planlama gibi kurulu şlarda sa-
dece fiilen değil, Yasal açıdan da Birliğin ve Baroların görevli sa-
yılmas ı gerekli hale gelmiştir. Bunlar yapılmamış olursa Birlik ku-
ruluşunu tamamlamamış olacak, başta işaret ettiğimiz görevini,

495



Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI ( İİ )

tam anlamı ile, başarmış da sayılamayacaktır. Görev verilmi ş ,

araç düşünülmemiştir.

- Bu yılın pek önemli bir olayına değinerek sözlerimi bitirmek
istiyorum:

Yargıçlarımız açısından bağımsızlık, Savcılarımız açısından
güvence sağlanmış olmasına karşın, Baroların "Vesayet" alt ında
tutulması yolunda, demokrasi öncesi kalıntıların kaldırılmas ı ça-
basım sürdüren Adalet Bakanl ığı , Baroların "Özyönetim"ini sağla-
yıcı Yasa Değişikliğini Bakanlar Kuruluna sunmu ş bulunmakta-
dır. Geçen Adalet Yılımn açılışında, Sayın Yargıtay Başkammızın
söylevinde işaret ettikleri "Baroların özyönetimi sağlanmalı-
dır" buyruğunun Adalet Bakanlığınca gerçekle ştirilmesi çabasım
en isabetli kararlardan saymaktayız. Sonuçlandığmda, bunu, Türk
Avukatları şükranla karşılayacaklardır.

Saygılarımızla
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TÜRK İ YE BAROLAR B İ RLİĞİ 'N İ N
ONUNCU KURULU Ş GÜNÜNDE

B İ RLİ K BAŞKANI
FARUK EREM' İ N

KONUŞMASI

A. GİRİŞ

Bugün, TBB onuncu kurulu ş gününe erişmiş bulunmaktadır.
Gün geçtikçe kamuoyunda etkinliği artan kurulu şumuzun Özgür-
lükçü Demokrasi anlayışımn yitirilmemesine yönelik çabaları , gü-
vence gücüne ulaşmıştır.

Kuruluşumuzdan bu ana "Her İlde Baro" amacı gerçekleşmeğe
pek yaklaşmıştır. Ancak 6 ilde henüz müstakil baro kurulamamış-
tır.

Memleketimizin çeşitli bölgelerinde, görev almış olan meslek-
daşlarımızm bugünkü sayısı 17.541'dir.

Birliğimiz şimdiye kadar 11 Olağan, 3 Olağanüstü Genel Ku-
rul toplantısı yapmış , 1979 yılı hariç Birlik Yönetim Kurulu 242
toplantı ile görevini sürdürmüştür.
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B. TÜRKİYE BAROLAR BIRLIĞI'NIN KURULUŞUNDAN
BU YANA GERÇEKLEŞTIRDIĞI HIZMET VE
FAALIYETLERININ BAŞLICALARI

I. MESLEKI KONULAR

1-Avukatlann sosyal güvenliği ile ilgili "Sosyal Sigorta" siste-
mi kurulmuştur. Bununla beraber avukatlar ın sosyal güvencesi
tam anlamı ile sağlanamamıştır, Meslek kredisi, sağlık sigortası ,
emeklilik ikramiyesi, i ş göremezlik, gibi konulardaki çal ışmaların
sonuç vermesi zorunluğu duyulmaktadır.

2- Avukatlık ücret tarifeleri haz ırlanmış , Resmi Gazetede ya-
yınlanmıştır. Bu konuda, Onay Makamı olan Adalet Bakanlığı'mn,
öneri makamı olan TBB'nin önermediği hususlan tarifeye koyma-
smın, önerilerde değişiklik yapmas ının yasaya uygun olmadığı ka-
nısındayız. Bu sakıncanın giderilmesine çal ışılmaktadır.

3- 1970-1971 Adalet Y ılının başlaması nedeniyle 7 Eylül 1970
günü yapılan törendeki konu şması ile TBB Başkanımn "Adli Yılın
Açılışında" konuşma geleneği'nin ilk adımı atılmış ve uygulama
böylece aralıksız devam edegelmiştir.

4- Birlik Genel Kurulu'nun 8, 9 Ocak 1971 tarihlerinde Ada-
na'da yap ılan IV. Olağan toplantısında "Meslek Kuralları" kabul
edilmiş ve yürürlüğe konulmu ştur. Böylece kendi meslek kuralla-
rını kendisi koyan ve uygulama çabalar ını eksiksiz yürüten tek ku-
ruluş olan Birliğimiz bu kurallar ın mesleğin geli şmesi, vakarı açı-
smdan büyük faydalar sağladığı kanısındadır.

5- Avukatlık Kanunu Yönetmeliği haz ırlanmış , 20.2.1973 ta-
rihli Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelik 22.3.1973 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
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6-Avukatlık Kanununun 49. maddesiyle belirtilmesi Birliğe bı-
rakılan resmi kılıkla ilgili olarak haz ırlanan Yönerge 30.7.1974 ta-
rihli ve 35/1959 sayılı Genelge ile Barolara duyurulmu ştur.

7- Baroların ve Barolar Birliğinin özyönetimini temin gayesiy-
le Milletvekillerine "Avukatlık Kanunu Değişiklik Tasarısı ve Ge-
rekçesi" 12.7.1974 tarihli ve 1870 sayılı yaz ı ile gönderilmiştir. Öz-
yönetim ilke olarak Hükümetçe kabul edilmi ş , bunu sağlayıcı Hü-
kümet teklifi TBMM'ne sunulmu ştur.

8- İlke kararları yayınlanmıştır.

9- Haziran 1970 tarihinden itibaren ç ıkarılmaya başlanan Bir-
lik Bülteni'nin yayımı sürdürülmektedir. Kitap ve bro şür konusun-
da faydalı sonuçlar alınmıştır.

10-Birlik Genel Kurulu'nun 9, 10, 11 Ocak 1975 tarihlerinde
Samsun'da yaptığı Vili. Olağan toplantısında "Ölüm Yardımı
Esasları" kabul edilmi ş ve 1 Ocak 1976 gününden itibaren -
lüğe konulmuştur.

11-Kamu kuruluşlarında çalışan Avukatlar ın, görev statüleri
ve mali haklar ı ile ilgili çalışmalara ısrarla devam olunmuş , bazı
haklar sağlanabilmiş , ayrıntıh konularda ilgili makamlar nezdin-
de girişimlerde bulunulmuştur. Bölgelerden gelen temsilcilerle ya-
pılan toplantıda özellikle "Devlet avukatl ığı kurumu" düşüncesi it-
tifakla benimsenmi ştir. Bu kurumun doğrudan Başbakanlığa bağ-
lı, Yargının ve savunmanın bağımsızlığı esasına dayalı olması zo-
runlu sayılmaktadır.

II. KONGRELER

1- 23, 24 ve 25 Nisan 1972 tarihlerinde Ankara Hukuk Fakül-
tesinde 1. Türk Hukuk Kongresi yapılmıştır.
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2- 28, 29 ve 30 Kas ım 1975 tarihlerinde yine Ankara Hukuk
Fakültesinde Ekonomi ve Hukuk Kongresi aktedilmi ştir.

İİ!. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI

1-30 Nisan, 1-2 Mayıs 1976 tarihlerinde İzmir'de yapılan Ola-

ğanüstü Genel Kurul toplantısmda, Avukatlık Kanununda yap ıla-

cak değişiklikler görüşülüp karara bağlanmış , hazırlanan tasarılar

TBMM'ne sunulmu ştur.

2- 18 ve 19 Eylül 1976 tarihlerinde Ankara'da yap ılan Olağa-
nüstü Genel Kurul toplant ısında Devlet Güvenlik Mahkemelerinin
Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında Kanun teklifi tartışılmış
ve aleyhinde kararlara vanlmıştır.

3- 17, 18 ve 19 Haziran 1977 tarihlerinde İstanbul'da yap ılan
Olağanüstü Genel Kurul toplant ısında Türk Pozitif Hukukunda
Antidemokratik hükümlerin saptanmas ı ve kaldırılması tartışıl-
mış ve kurulan yedi komisyonun raporları kabul edilmi ştir. Bu
amacı sağlayıcı tasarı Hükümete sunulmuştur.

IV.EYLEMSEL FAALİYETLER

Birlik Genel Kurulunun 6, 7 ve 8 Ocak 1977 tarihlerinde Sa-
karya'da yaptığı X. Olağan toplantısında alınan karar gereğince 4
Mart 1977 günü "Yarg ı kararlarımn yerine getirilmemesini kına-
ma günü" ilan edilmiş ve Avukatların o gün müvekkillerinin hak-
ları ile ilgili gerekli önlemleri alarak duru şmalara girmemeleri Ba-
rolara duyurulmuştur.

V. YURT VE DÜNYA SORUNLARINA İLİŞKİN
KONULAR

1- 23 Nisan 1970 tarihinde İdari Zab ıta - Adli Zab ıta ayırımı
ile ilgili olarak bildiri yayınlanmış , hazırlanan Muhtıra ilgili yerle-
re gönderilmi ştir.
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2- 31 Ekim 1970 tarihli kararla uçak kaç ırma olayları hakkın-
da yetkili mercilere muhtıra gönderilmiş , önerilerde bulunulmuş -
tur.

3-Yönetim Kurulu 28 Eylül 1970 günü Van Bölge Barosunda
yaptığı toplantı sonunda "Doğu Sorunları" ile ilgili görü şlerini
açıklamıştır.

4-Yönetim Kurulu 4.7.1970 günü Konya Barosunda yaptığı
toplantı sonunda "Hukuk Reformu ve İnsan Hakları Sözleşmesinin
Uygulanması" hakkında neler yapılması gerektiğini açıklamıştır.

5-Yönetim Kurulu 25/9/1971 günü Sivas Barosunda yapt ığı
toplantı sonunda "Dış Ülkelerde Çalışan İşçilerin Sorunları", "Göç-
men İşçilerin İnsan Hakları" üzerinde durulmu ş , gerekli uyarılar-
da bulunulmuştur.

6-Yönetim Kurulu 12/6/1972 günü Amasya Barosunda yaptığı
toplantı sonunda "Amaç ve Anlamı Kalmamış Kanun ve Yönetme-
liklerin Tasfiyesi" hakkında görüş ve önerilerini aç ıklamıştır.

7-"Ana Kanunların Haz ırlanmasımn Yeni Esaslara Bağlan-
ması Hakkında Tasarı Taslağı" 28.2.1972 tarihli ve 511 say ılı yazı
ile Başbakanlığa gönderilmi ştir.

8-Anayasa Değişikliği Tasansı hakkında hazırlanan Birlik gö-
rüşü 3.6.1971 tarihli ve 1643 sayılı yazı ile Anayasa Değişiklik
Önerisi hakkında hazırlanan Birlik Görüşü 27.1.1973 tarihli ve
20/5 sayıh yazı ile ilgili yerlere bildirilmi ştir.

9- Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanun Tasarısı hakkında ha-
zırlanan görüş 2.7.1973 tarihli ve 2641 sayılı yaz ılarla Cumhur-
başkanına ve Adalet Bakamna sunulmu ştur.
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10-Cumhuriyetten önceki Kanun, Nizamname ve Tezkereleri
yürürlükten kaldırmak üzere haz ırlanan tasarı taslağı 6.11.1973

tarihli ve 4008 sayılı yazı ile Başbakanlığa gönderilmiştir.

11-Resmi belgelerin Türk harflerine çevrilmesi hakkında ha-

zırlanan tasarı taslağı 6.11.1973 tarihli ve 4009 sayılı yaz ı ile Baş-

bakanlığa sunulmuştur.

12-Cumhuriyetin 50. Kurulu ş Yıldönümü nedeni ile A'rukatla-
rm armağanı olarak yaptırılmasma karar verilen Mahmut Esat
Bozkurt büstü 11 Ocak 1974 günü Ankara Hukuk Fakültesinde ya-
pılan bir törenle açılmıştır.

13- Ölüm cezas ı hakkında Birlik görüş ve teklifi 16.5.1974 ta-

rihli ve 1564 sayılı yazı ile Adalet Bakanlığına bildirilmiştir.

14-25, 27 Mayıs 1974 tarihlerinde Trabzon'da "Türkiye'de Kan
Davası ve Önlenmesi Çareleri" konulu tartışmalı toplantı yapıl-
mıştır.

15-Suçtan Zarar Görenlerin Devletçe Korunmas ı hakkında
hazırlanan Tasarı Taslağı 10.7.1974 tarihli ve 1830 say ıh yaz ı ile
Başbakanlığa gönderilmi ştir.

16-Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili olarak haz ırlanan bildiri
20.7.1974 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır.

Ayrıca Kıbrıs konusundaki Birlik görü şü 25.9.1974 tarihli ve
1974/28-1 sayılı yazı ile Dünya Barolarına bildirilmi ştir. Kıbrıs'ta
yapılan toplantıda iki bölgeli federasyonun hukuksal temelleri
açıklanmıştır.

17-Yönetim Kurulunun 1.6.1975 tarihli bildirinden sonra Ku-
ruluşun görüşleri 'Idari Yargı Kararlarının, Özellikle Yürütmenin
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Durdurulmas ı Kararları'mn Uygulanmaması Konusunda IBB Yö-
netim Kurulunun Görü şleri" ba şlığı altında bir bro şürde toplanmış
ve yayınlanan broşür ilgili yerlere gönderilmi ştir.

18-Parlamento üyeliği ile bağdaşmayan görev ve i şler hakkın-
da da 13.10.1975 tarihli ve 1578 sayılı yazı ile Millet Meclisi Baş-
kanlığına verilen mütalaadan sonra, haz ırlanan tasarı taslağı da
7.6.1976 tarihli ve 996 sayılı yazı ile sunulmu ştur.

19-Temel Kanunların 50. yılı münasebetiyle haz ırlanan bildi-
ri 17.4.1976 tarihli ve 1976/36-2 sayılı yazı ile ilgili yerlere gönde-
rilmiş ve ayrıca tasarı taslağı hazırlanmıştır.

20- Sıkıyönetim hakkında hazırlanan rapor, 2.10.1976 tarihli
ve 630/13-A sayılı yazı ile ilgili yerlere gönderilmi ştir.

21- 10 Temmuz "Dünya Hukuk Günü" nedeniyle, aym günde
1978 yılında "Barış ve Silahsızlanma" konulu bir Sempozyum dü-
zenlenmiş , alman sonuçlar, ileri sürülen düşünceler bir broşür ha-
linde kamuoyuna ve ilgili mercilere duyurulmu ştur.
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DANIŞTAY GÜNÜNDE
TÜRK İ YE BAROLAR B İ RLİĞİ
BAŞKANI'NIN KONUŞMASI (*)

"Hukuk Devleti"ni, "Hukukun üstünlüğü" ilkesine en uygun
biçimde gerçekle ştirmenin, sürekli, her dönemde yansız çabasını
kararlarında yansıtan Damştayımızın kuruluş yıldönümünü kut-
larken yüce yargıçlarımıza Türk avukatları adına en içten saygıla-
rımızı sunarız.

Yüksek huzurlarınızda, özellikle idari yarg ıyı, diğerlerinden
daha fazla ilgilendiren bir konuya ili şkin, Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulunun görüş ve girişimlerini takdirlerinize ve ilgini-
ze sunmak istiyorum:

Türkiye Barolar Birliğinin bu konudaki girişimleri somuta
yaklaşmış gibidir. Bu girişimler sonucu olarak DBYKP Adalet hiz-
metleri bölümünde şu ilkeye yer verilmi ştir:

"(20) uyuşmazlıkları mahkeme önüne gelmeden çözümleyecek
yetkilerle de donat ılacak bir Devlet Avukatlığı Kurumu oluşturu-
lacak, kurum etkinliğini ve sağlıklı çalışmasını öngören yöntem ve
koşullara kavuşturulacaktır".

(*) 1979 Yıh Konuşması Ankara Barosu Dergisi Yıl. 1979-3
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Her yıl artarak çoğalan idari davalar ın çözüme bağlanabilme-
si insan üstü emeği gerektirecek hale yakla ştı .

Devlet Planlama Dairesince "kurumun Ba şbakanlığa bağlı ola-
rak kurulması görüşü benimsenmiş bulunmaktadır." (Başbakanlık
Devlet Planlama Te şkilatı Müsteşarhğı, 22.3.1979 gün 1378 sayılı
yazısı) Gerekli önlemlerin 1980 yılında alınacağım ümit etmekte-
yiz.

Devletin davacı veya dayalı oluşu, kişilerinkine benzemiyen,
kendine özgü bir "olay"d ır. Devletin bu sıfatla yargı önüne gelmesi
bir başka önem taşır.

Hukuk Devleti olmamn sorumluluğu, ancak bu tür davalarda
somutlaşır. Devlet haksız olduğu davayı kazanmamalıdır, Devlet
haksız olduğu davaya sebeb de olmamal ıdır. Sorumluluk dağıtılır-
sa sorum ku şkusunun neden olduğu davalar da artar, Yargı karar-
larının yerine getirilmesinde yürütme fiili ayr ıcalıklara düşmeme-
lidir.

Açılmaması veya meydan verilmemesi gereken bir davayı "ha-
zine çıkarı" anlayışı ile yürütme zorunda b ırakılan avukat kendi-
sinden ve mesleğinden çok şey kaybetmektedir.

Türkiye Barolar Birliğinin saptadığı kuruluş biçimi Devlet
Avukatliğının bir tek kurum halinde birle ştirilmesi, Devlete ili şkin
davalann yürütülmesinde aynı hukuksal ölçüler içinde kalmması-
dır.

Bu tür kurumlaşma Devletin sağlamakla yükümlü bulunduğu
Kamu Düzeni ve Kamu yararı yönünden Cumhuriyet Baş savcılıığı
ile Danıştay Başkanunsözcülüğü örgütlerinin benzerini kurmak
zorunluğundan da doğmaktadır.
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Avukatlar memur statüsünde ayrı bir sınıf oluşturmuşlarsa
da, bu farklılık onları üslendikleri mesleki hizmetlerin niteli ğine
uygun bir düzeyde sağlanamamıştır. Hem kurumla şmada, hem de
mali ve mesleki hak ve yükümlülüklerin saptanmas ında "Devlet
Avukatlığı" kavramının gereği örgütsel yasalarla bir an evvel dü-
zenlenmelidir.

Bir çekişme yargısal nitelik alınca yürütme aradan çekilmeli-
dir. Bundan ötesi Devlet Avukatl ığının görevidir. Uzla şma, dahil
bütün işlemlere bu örgüt karar verecektir. Devlet ba şavukat ı doğ-
rudan Başbakana bağlı , yalnız ona karşı sorumlu tutulacakt ır.

Değişen siyasal ko şullara göre dava aç ılması veya açılmaması ,
diğer bir deyimle davaya karar vermenin salt yürütme yetkisinde
sayılmas ı "Hukuk Devleti" anlayışına aykırı düşmektedir. Bu tür
müdahalelere her dönemdeki örnekler az değildir. Bu durumdan
uzaklaşmanın en etkin önlemi şudur: Yürütmenin taraf olduğu da-
valarda bütün yetkileri "Devlet Avukatlığı Kurumu"na b ırakmak.

"Görevi sürdürmekte bağımsızlık" Avukatlığın baş özelliğidir.
Bu nedenle dağınız, yürütme birimlerinin emrinde, müdahalesin-
de, farklı statüler içinde çalışan meslektaşlarımız şikayetçidirler.

Devlet Avukatliğı yasas ı, hakimler kanununu örnek tutarak
görev, yer, özlük i şler güvencesi getirmelidir. Yürütme biriminde
idari amirin tezyikesine ba ğlı avukatlık savunma mesleğinin özü
ile bağdaşamaz.

Devlet Avukatlığı hemen her ülkede ayr ı bir yasal statüye bağ-
lanmıştır. Bu nedenle Türkiye Barolar Birli ğinin böyle bir kurulu-
şun gerçekleşmesini sağlamak çabası örneksiz sayılmamalıdır. Bu
konuda en uygun örneğin "Italyan Devlet Avukatl ığı Kurumu" ol-
duğunu sanmaktayız.
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İtalyan sisteminde Devlet Avukatl ığı Merkezde Devlet Ba şavu-

katlığına bağh, özerk örgütleşme biçimindedir. Atama, disiplin ve
diğer özlük işler bu örgütün içi şleri sayılır.

İtalyan sistemin göre "Devlet Avukathğı" (Avvocatura dello
stato) özerk bir kurulu ştur. Genel veya idari yargıda ve diğer yar-

gı mercilerinde, hatta milletleraras ı yargı da Devletin davac ı veya

dayalı olduğu her iş ve Devletin hukuk danışmanlığı bu kuruluşun
görevine girer (Scaranetti. Avvocaturo deilo stato, Nuoro dig. it. Il,
1937, 69).

Bütün Devlet davalarının bir elde toplanması Devletin Hukuk-
sal tutumunda tek biçimliuik sa ğlamakta, "Hukuka bağlı Devlet"
görünümünü daha fazla somutla ştırmaktadır (Belli, G. Avvocatura
dello stato, Enciclapedia dei Diritto, IV, 670).

Devlet avukatlarına yer ve görev güvencesi tanınmıştır (cala-
mandrei, Gli avvocati dello stato el'inanmovibilita, Foro it. 1943,
İlİ , 33).

İtalyan sistemine göre görevinden ötürü hukuk veya ceza da-
vasmda dayalı veya sanık olan memurlann savunmasıda devlet
avukatlığı örgütüne bırakılmıştır. Fakat bu olanak serbest avuka-
ta başvurulmasma engel değildir.

Anayasa Mahkemesinde, iptali istenen bir yasanın Anayasaya
aykırılığımn bulunmadığını savunmak yetkisi de Devlet Avukatl ı-
ğının görevinde sayılmıştır.

Yüksek huzurlarımzda Türkiye Barolar Birliğinin memleketi-
mizde de "Devlet Avukatlığı Kurumu"na ili şkin düşüncelerini -
özetle de olsa- arzederken yakın ilgilerinizin esirgenmiyeceği inan-
cı ile saygılarımızı sunarız.
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PROF. DR, FARUK EREM' İ N
YAYIN L İ STES İ (*)

Av. Dr. Ejder YILMAZ - Av. Tacar ÇA ĞLAR

- Acıma Duygusu (Balıkesir Barosu Dergisi 1993/48 s. 9-11).

- Açığa Imzamn Kötüye Kullanılması (Ankara Hukuk Fakül-
tesi Dergisi 1956 XIIJJ1-2, s. 19-30).

- Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması (Yargıtay Dergisi
1983/4 s. 496-509).

- Adalet Önünde Eşitlik (Yargıtay Dergisi 1981/4 s. 485-490).

- Adalet Reformu (Ankara 1971, 7 s.).

(*) • Faruk Erem'in tüm yaymları alfabetik sıraya göre dizilmiştir.
• Elinizdeki Armağanda yer alan konuşma metinlerine, yayın listesinde
aynca yer verilmemi ştir.
• Bütün uğraşılanmıza karşm; ulaşilamayan ya da farkl ı kaynaklarda bir-
den çok yaymianan, ancak bu yayın listesinde yer almayan hocamıza ait
yazılar bulunabilir.

• Birden ziyade baskısı yapılan eserlere, yaym listesinde bir kez yer veril-
miştir.
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- Adam Öldürme (Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi 1953 X/1-4
s. 33-91).

- Adam Öldürme "Karar incelemesi' (Jurisdictio. 1956 111, s.
10- ı l).

- Adam Öldürme ve Müessir Mil (Ankara 92+111 s.)

- Adam Öldürme Cürümleri (Ankara 1982, 164 s.).

- Adalet Psikolojisi Aç ısından Trafik Kazaları ve Önleme
Çareleri (Trafik Sigortas ı . V. Tie. ve Ban. Huk. Haftas ı . 25-28
Nisan 1973. 1975, s. 91-97).

- Adalet Psikolojisi

- Adalet Psikolojisi Bakımından Heyecanlar ve ihtiraslar
(Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi 1945 1114 s. 50-79).

- Adli Görevi İkmal "Karar incelemesi" (Doktrin ve İçtihat
Bülteni 1969/1, s. 65).

- Adli Yardım (t. Öktem'e Armağan. 1970, s. 107-124).

- Adliye Aleyhinde Cürünıler (Ankara 1955 91+V s)

- Adliye ve Basın Haberleri (Ankara Barosu Dergisi 1967/2, s.
1005-1006).

- Adliye ve Basın Haberleri (Yargıtay Dergisi 1978/3 s. 241-
243).

- Af Konusu (Bilim ve Sanat Dergisi 1985/57 s. 11).

- Ağır Tahrik Hafif Tahrik "Karar incelemesi" (Doktrin ve
İçtihat Bülteni 1969/1, s. 43).
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- Akıl Maliiliyeti (Adalet Dergisi 1945/12, s. 1263-1287).

- Aleyhe Bozma Yasağı (Ankara Barosu Dergisi 1967/4, s. 615-
619).

- 6123 Sayılı Kanunla Değişen Türk Ceza Kanununun İnfa-
za Müteallik Hükümlerinin Tatbik Sureti Hakkında Ada-
let Vekaletinin 16.7.1953 Tarih ve 77/18 Say ılı Tamimi Mü-
nasebetiyle (H. Demirel ile beraber) (Ankara Barosu Dergisi
1953/4, s. 293-295).

- Ammenin İtimadı Aleyhine Cürümler (Ankara Hukuk Fa-
kültesi Dergisi 1961 XVIIJJ1-4 s. 101-123).

- Anımenin Selameti Aleyhine Cürümler (Ankara 1960 93 s.).

- Anayasa Mahkemesinin "Yüce Divan" Olarak incelemesi
(Ankara 1963 22 s.).

- Anayasa ve Savunma Hakkı (Ankara Barosu Dergisi 1963/2,
s. 183-184).

- Anayasadaki Değişikliklerin Geçersizliği (Günümüzde
Yargı 1976/8 s. 3-5).

- Avukat Bürolarında Arama Ankara 1971.

- Avukat Bürolarında Arama (Günümüzde Yargı 1977/11 s. 2-
3).

- Avukat Croissant Olayı ve Verilen Hüküm (Ankara Barosu
Dergisi 1979/2 s. 6-10).

- Avukat Kendi Davas ında Cübbe Giyebilir Mi? (Ankara Ba-
rosu Dergisi 1971/4, s. 510).
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- Avukatlar Hakkında Özel Soruşturma ve Kovuşturma
(Atila Say ile beraber) (Ankara Barosu Dergisi 1970/2 s. 267-
269).

- Avukatlar Hakkında Soruşturma izni (Ankara Barosu Der-
gisi 1977/2 s. 264-265).

- Avukatlar Müvekkilleri Ad ına İnsan Hakları Komisyonu-
na Müracaat Edebilirler Mi? (Ankara Barosu Dergisi 1956/1
s. 1-3).

- Avukatlık Mesleğinin Geleceği (İzmir Barosu Dergisi 1989/1
s. 66-68; Balıkesir Barosu Dergisi 1986/25 s. 30-31).

- Avukatlık Sırrı (Ankara Barosu Dergisi 1969/5 s. 838-841).

- Avukatlık Sigortası ve Teminat Ankara 1973 4 s.

- Avukatlık Vazifesinin Suistimali (Ankara Barosu Dergisi
1955/5 s. 317-312).

- Avukatlık ve Duruşma İnzibatı Ankara 1969, 6 s.

- Avukatlıkta Meslek Sırrı Ankara 1972, 14 s.

- Avukatlıkta Reklam Yasağı (Ankara Barosu Dergisi 1971/6 s.
854-856).

- Avukatın Evrakı Hapis Hakkı ( İstanbul Barosu Dergisi
1970/3-4, s. 179-181).

- Avukatın Duruşmayı Terketmesi (Bursa Barosu Dergisi
1977/3 s. 11-15, 1979/8 s. 1-2).

- Avukatın İşi Reddetme Hakkı (Ankara Barosu Dergisi
1969/4 s. 631).
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- Avukatın İşten Yasaklanmas ı (Ankara Barosu Dergisi 1978/5
s. 767-770; İ stanbul Barosu Dergisi, 1978/10-12 s. 657-662).

- Avukatın Samimiyeti (Ankara Barosu Dergisi 1954/6 s. 500-
502).

- Avukattan Evrak Saklamak (Ankara Barosu Dergisi 1976/3
s. 363-364).

- Az Gelişmiş Ülkelerde Avukatın Görevi Ankara 1970, 5 s.

- Banka Hukuku Bilgisi Akın Altıok ile Birlikte, Ankara.

- Bankalar Hukukumuza Genel Bir Bak ış (Banka 1968 V/8,
S. 13-18).

- Bankalar Kanunu Şerhi (Banka ve Ticaret Hukuku Ara ştır-
ma Dergisi 1961 111, s. 133-134).

- Bankalar Kanunu Şerhi (Akın Altıok ve Haluk Tandoğan ile
beraber, Ankara).

- Bankalar Kanunu ve 3005 Say ılı Kanun (Akın Altıok'la be-
raber, Banka ve Ticaret Hukuku Ara ştırma Dergisi 1965 11112,
s. 291-292).

- Bankalar Kanununun 31. Maddesinin Anayasaya Ayk ırı -
ligi Meselesi (Akın Altıok'la beraber, Banka ve Ticaret Huku-
ku Araştırma Dergisi 1965 11113, s. 521-522).

- Bankaların Paylaşılması (Günümüzde Yargı 1977/18 s. 3-4).

- Baroların Bağımsızlığı ( İstanbul Barosu Dergisi 1969/9-10, s.
417-421).
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- Baroların Bağımsızlığı Ankara 1970 13 s.

- Barolar Birliği ve Siyaset (Ankara Barosu Dergisi 1972/3, s.

430-431).

- Baro Organlarınrn Feshi Ankara 1972, 3 s.

- Baroların Özerkliği Ankara 1969, 8 s.

- Basın Suçları (Siyaset İlimleri Mecmuas ı 1952 XX11J254 s. 47-

49).

- Başmüddeiumuminin Daire Kararlar ına Heyeti Umimi-
yede itirazı. Fakrü hal İlmühaberi Karar incelemesi (Ju-
ristictio. 1957 114 s. 321-323).

- Belçika Cezaevlerinde Mükerrirlerin Islah ı (Adliye
Ceridesi 1940/4 s. 47-59).

- Bettiol, Prof. Dr. Giuseppe (çeviri) : Ceza Hukukunun İnsa-
nileştirilmesi (Adalet Dergisi 1949/7 s. 936-944).

- Bettiol, Prof. Dr. Giuseppe (çeviri) : Klasizm ile Pozitivizm
Arasındaki Tezadın Bugünkü Durumu (Adalet Dergisi 1949/7 s.
945-954).

- Bettiol, Prof. Dr. Giuseppe (çeviri) : Suç ve Cezanın Sukutu
Meselesi (Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi 1955 XIJI1-2 s. 1-
15).

- Bilinç Altı (Gayri Şuur) ve Suçhıluk (Yargıtay Dergisi

1988/1-2 s. 65-90).

- Bina Yakılması (Bursa Barosu Dergisi 1991/39 s. 10-13).

- Bir Ceza Avukatının Anıları Ankara 1975, 40 s.

n
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- Bir Kimsenin Kendi Mal ını Tahrip Etmesi (Ankara Barosu
Dergisi 1956/4 s. 247-250).

- Birden Fazla Ki şinin Öldürülmesi (İstanbul Barosu Dergisi
1979/1-3 s. 67-73).

- Birden Ziyade Sanığın Müdafihiği (Ankara Barosu Dergisi
1968/3 s. 413-415).

- Birden Fazla Sanığın Müdafihiği (Adalet Dergisi 1977/4 s.
610-613).

- Bozmanın Sirayeti (Ankara Barosu Dergisi 1963/1 s. 5-8).

- Ceza Adaleti (Günümüzde Yargı 1976/1 s. 5-6).

- Ceza Adaletinde Mağdurun Korunmas ı (Adalet Dergisi
1968/6 s. 334-349).

- Ceza Adaletine Toplum Katk ısı (Oğuzoğlu'na Armağan
1972, s. 587-596; 1. Ticaret Hukuku Kongresinde Sunulan Teb-
liğ 1972, Tebliğ No. 22, 17 s.).

- Ceza Davasında Mazaret Sebeplerinin Şüpheli Kalması
(Ankara Barosu Dergisi 1963/6, s. 689-690).

- Ceza Davası Yönünden "Tabii Hakim" Kavramı Ankara
1963,14s.

- Ceza Evlerinde İnsan Hakları (Günümüzde Yarg ı 1978/21-22
s. 2).

- Cezaevlerinde Cezanın Ferdileştirilmesi (Adliye Ceridesi
1940/39, s. 772-781).

- Ceza Hukuku. Hususi Hükümler (1. Cilt Ankara).
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- Ceza Hukuku. Hususi Hükümler (2. Cilt Ankara).

- Ceza Hukuku Bakımından Vicdan ve Din Hürriyeti (An-

kara Hukuk Fakültesi Dergisi 1951 V1L113-4 s. 60-84).

- Ceza Hukuku Tekniği Açısından "irtica" (İstanbul Barosu

Mecmuası 1971/5-6 s. 395-403).

- Ceza Hukuku Yönünden Anayasaya Aykırılık iddiası
(Adalet Dergisi 1962/5-6 s. 459-471).

- Ceza Hukukunda Hakkın Kullamiması (Ankara Üniversi-

tesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1989-1990/1-4 s. 5-17).

- Ceza Hukukunda İrade, Şuur ve Gayri Şuur (Ankara Hu-
kuk Fakültesi Dergisi 1950 VII/3-4 s. 63-85).

- Ceza Hukukunda Meslek S ırrı (Ankara Hukuk Fakültesi

Dergisi, 1943 111 s. 35-72).

- Ceza Hukukunda Türk Bayra ğı (Ankara Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi Dergisi 1988/1-4 s. 115-120).

- Ceza Hukukunda Ümanist Doktrin Ankara 1980, 102 s.

- Ceza İnfazının İlmi Esasları (Adliye Ceridesi 1941/10 s. 803-

810).

- Ceza Kanununda Bo şluk (Yargıtay Dergisi 1985/1-2 s. 47-49).

- Ceza Takibi izni (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi

1974/1 s. 6).

- Ceza Usul Hukuku (Ankara).
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- Ceza Usulü Kanununun Zaman Bak ımından Uygulanma-
sında Yeni Görüşler (Ankara Barosu Dergisi 1964, Sa. 1, s. 5-
7).

- Ceza Usulünde Kesin Hüküm (Ankara Hukuk Fakültesi Der-
gisi 1963 XX/1-4 s. 37-52).

- Ceza Usulü Hukukunun Umumi Nazariyesi Ankara 1962
44 s.

- Ceza Usulünün Temeli (Yargıtay Dergisi 1984/4 s. 395-399).

- Ceza Yargılamas ının Tenkidi (Kırıkkale Barosu Dergisi
1992/7 s. 13-15).

- Ceza Yargılaması Hukuku, Diyalektik Aç ıdan Ankara
1986, 727 s.

- Ceza Yargılamasında Yakınmanın Kökenleri (İ stanbul Ba-
rosu Dergisi 1989/1-3 s. 5-13).

- Cezaların Tecili Kararı ve Bunun Neticeleri (Adalet Dergi-
si 1948/8 s. 885-902).

- Cezalandırılabilme Objektif Şartı (Şartlı Suçlar) (Ankara
Hukuk Fakültesi Dergisi 1970 XXVIJJ3-4 s. 9-14).

- Cezayı Azaltıcı Takdiri Sebepler (Ankara Hukuk Fakültesi
Dergisi 1946 11112-4 s. 357-364).

- Cumhurbaşkamna Hakaret (Türkiye Barolar Birliği Dergisi

1991/1 s. 13-22).

- Cürüm İşlemek İçin Cemiyet Kurmak (Ankara Hukuk Fa-
kültesi Dergisi 1955, X1113-4 s. 50-58).
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- Çalışma hürriyeti Aleyhine Cürümler (Adalet Dergisi
1952/11 s. 1295-1303).

- Çek Kanunu ve Karşılıksız Çek (Yargıtay Dergisi 1986/4 s.
410-428).

- Çocuk Düşürme (Arsebük'e Armağan, 1958, s. 307-338).

- Çocuk Düşürmeye Teşebbüs - İcra Hareketleri - İhzari
Hareketler. Karar incelemesi (Jurisdictio, 1957 117 s. 607-
608).

- Çocuk Terkinde Ana ile Baba Aras ındaki Fark (Ankara
Barosu Dergisi 1968/2 s. 203-204).

- Çocuk Terkinde Ana ile Baba Aras ında Fark (Bursa Baro-
su Dergisi 1982/16 s. 8-32).

- Çocuk Yapmayı Önleyici ilaçların Satışı Suç Mudur? (An-
kara Barosu Dergisi 1957/2-3 s. 60-64).

- Dernek Kapatmak (Günümüzde Yargı 1978/29 s. 4).

- Devlet Güvenlik Mahkemelerinde Hakim Tayini ve Tasfi-
yesi (Günümüzde Yargı 1976/4 s. 3-4).

- Devlet idaresi ve Anıme Nizamı Aleyhine Cürümler Anka-
ra 1959, 167 s.

- Din Görevlileri-Memurin Muhakematı Kanunu-Memur
Kavramı. Karar incelemesi (Doktrin ve İçtihat Bülteni,
1969/2 s. 7-8).

- Diyalektik Açıdan Ceza Yargılaması (Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi 1977/1-4 s. 1-8).
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- Dolandırıcılık Ankara 1956, 54+11 s.

- Dolandırıcılık - Karşılıksız Çek. Karar incelemesi (Juris-
dictio, 1957 1, Sa. 5, s. 425-426).

- Duruşmasız Yargılama (Balıkesir Barosu Dergisi 1981/4 s. 8-
9).

- Ehliyetsizlerden Faydalanma Suçu (Yargıtay Dergisi
1987/1-2 s. 51-59).

- Ekonomik Düşünce Özgürlüğü (Halkevleri Dergisi 1976/105
s. 18-23).

- Ekonomik Kamu Düzeni (Bursa Barosu Dergisi 1993/45 s.
20-21).

- Ekonomik (Demokratik) Kamu Düzeni Açısından Sosyal
Güvenlik (Ekonomi-Hukuk Kongresinde Sunulan Tebli ğler,
1975. Tebliğ No. 21, 20 s.).

- Ekonomik Kamu Düzeni (Sayıştay Denetçileri Meslek Dergi-
si Mali Hukuk 1976/37 s. 3-13).

- Ekonomik (Demokratik) Kamu Düzeni Aç ısından Sosyal
Güvenlik [Türkiye Barolar Birliği Ekonomik-Hukuk Kongresi
(Ankara 28-31.11.1975) 1975 s. 1-20].

- Ekonomik Düşünce Özgürlüğü (Ekonomi-Hukuk Kongresin-
de Sunulan Tebliğler, 1975. Tebliğ No. 20, 14 s.).

- 50. Yıl ve Mahmut Esat Bozkurt Ankara 1973, 13 s.

- Eski Hale Getirme-itiraz. Karar incelemesi (Doktrin ve İç-
tihat Bülteni 1969/1 s. 27-28).
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- Eski Yunan'da ve Roma'da Avukatl ık (Ankara Barosu Der-
gisi 1976/5 s. 849-854).

- Etkili Pişmanlık ( İzmir Barosu Dergisi 1990/2 s. 15-19; Anka-
ra Barosu Dergisi 1990/1, 85-89; Bursa Barosu Dergisi 1990/38
S. 8-11).

- Faili Bilinmeyen Adam Öldürme (Yargıtay Dergisi 1984/3 s.
208-217).

- Fakültenin 25. Yıldönümü Münasebetiyle Dekan Prof. Dr.
Faruk Erem'in Merasimi Açış Konuşması (Ankara Hukuk
Fakültesi Dergisi 1950 V1113-4 s. 7-9).

- Fikir Suçları Üzerine (Dost 1969, XKII/54 s. 4-7).

: Firar Cürmü (Adalet Dergisi 1955/9 s. 843-854).

- Fücur İlişkisi (Yargıtay Dergisi 1986/3 s. 227-234).

- Gecikmeli itham ve Müdafiin Haklar ı (Ankara Barosu Der-
gisi 1970/1 s. 23-24).

- Genel Takdir Hakkı - İbreti Müessire - Cezaların Şahsili-
ği. Karar incelemesi (Jurisdictio, 1957 1/6 s. 517-518).

- Gerekçeli Türk Ceza Kanunu. Tadiller-Tadil Gerekçeleri-
Yargıtay Kararları-Tamimler ve Meriyet Kanunu. Ankara
1945, 385 s.

- Gerekçeli Türk Ceza Kanunu ve Meriyet Kanunu İstanbul
1948 XIV+ 623 s.

- Göçmen İşçilerin İnsan Hakları (Ankara Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi Dergisi 1978/1-4 s. 1-8).
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- Grispigni (çeviri) : Suçlu Arıtropolojisinin inki şaf Safhaları
(Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi 1954 XI/1-2 s. 82-96).

- Hakaret-İsbat Hakkı . Karar incelemesi (Doktrin ve İçtihat
Bülteni 1969/2 s. 33-35).

- Hakaret ve Sövme Ankara 1958, 98 s.

- Haksız Tahrik (Adalet dergisi 1946/7 s. 637-654).

- Haksız Tevkif Edilenlere Tazminat. İktibas (Ankara Baro-
su Dergisi 1955/2 s. 726-729).

- Hakim Avukat İlişkisi (Ankara Barosu Dergisi 1986/1 s. 22-
26).

- Hakimin Davaya Bakmaya Memnu Olduğu Haller. Karar
incelemesi (Jurisdictio, 1956 111 s. 14).

- Hırsızlık "Karar incelemesi" (Doktrin ve İçtihat Bülteni
1969/2 s. 58-59).

- Hırsızlık Malı - Malı İade. Karar incelemesi (Jurisdictio,
1956 112 s. 117-118).

- Hizmetle ilgili ve Askeri Mahal Kavram ı (Askeri Adalet
Dergisi 1968 X11146 s. 6-8).

- Hukuk Açısından Enformatik [Milli Prodüktivite Merkezi
Hukukta Sibernetik ve Bilgisayar Kullan ımı Semineri (Ankara
28-31.1.1974) 1975 s. 129-1351.

- Hukuk Aç ısından Halk iktidar ı Kavramı (Günümüzde Yar-
gı 1977/10 s. 3-4).

- Hukukun Üstünlüğü Kavramı ve Yasama (Günümüzde Yar-
gı 1976/4 s. 21-23).
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- Hukukun Üstünlüğü (Bursa Barosu Dergisi 1991/141 s. 10-
12).

- Hukukun Üstünlüğü ve Delilde Ayrıcalık (Günümüzde Yar-
gı 1976/2 s. 24-25).

- Hususi Hükümler ve Ümanist Doktrin (Ankara Barosu Der-
gisi 1966/5 s. 849-851).

- Hukuk Usulünden Ceza Usulüne K ıyaslama (Ansay'a Ar-
mağan 1964, s. 105-108).

- Hürriyeti Tandit - Müessir Fiil. Karar incelemesi (Juris-
tictio, 1956 112 s. 121-123).

- Hürriyet ve Suç Ankara 1952, 157 s.

- içtihadı Birleştirme Kararlarımn Makable Ademi Şümu-
lü (Ankara Barosu dergisi 1964/5 s. 495-496).

- idarenin Kışkırtıcı Ajan Kullanması (Onar'a Armağan, İ s-
tanbul 1977, s. 271-284).

- iftira (Adalet Dergisi 1954/9 s. 1063-1073).

- İlmi Bakımdan İsbat Hakkı (Adalet Dergisi 1956/1 s. 22-47).

- İlmi Bakımdan İsbat Hakkı Ankara 1956 18 s.

- iktisadi ve Hukuki Yönden Çek (Ankara 1968, 130 s. (T.
Kalpsüz-G. Çelebican'la beraber).

- İnfaz Kanunu ve Kısa Süreli Ceza (Ankara Barosu Dergisi
1965/6 s. 580-582).

- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin Türkiye'deki Duru-
mu (Ankara Barosu Dergisi 1969/1 s. 5-8).
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- İnsan Hakları ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu De-
ğişikliği ( İnsan Hakları Yıllığı 1992 s. 25-46).

- İnsan Hakları Sözleşmesi ve Savunma Hakkı (İstanbul Ba-
rosu Dergisi 1979, s. 262-271).

- İnsan Hakları Komisyonuna ve Divanına Başvurma Hak-
ları Ankara 1973, 14 s.

- İnsanlığa Karşı Cürümler Ankara 1948, 43 s.

- intihar (Bursa Barosu Dergisi 1983/17 s. 4-5).

- İstinaf Mahkemeleri (Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi 1950
VIJI1-2 s. 9-17, Siyasal ilimler Mecmuas ı 1950/235, s. 272-275).

- işkence (Türkiye Barolar Birliğı Dergisi 1988/2 s. 197-207).

- Kalp Para (Kınkkaie Barosu Dergisi 1992/1-2 s. 16-20).

- Kamu Hukuku Aç ısından Sibernetik (Ankara Hukuk Fa-
kültesi Dergisi 1974 )O(XI/1-4 s. 1-7).

- Kanıtlanamayan Para, Eşya, Anahtar Bulundurmak (Ki-
rıkkale Barosu Dergisi 1991/3 s. 63-67).

- Kanun Dışı Yakalanan ve Tutuklananlara Ta'zminat (Ada-
let Dergisi 1964/7-8 s. 714-731).

- Kanunen İfası Lazım Gelen Hizmetten İmtina (Ankara Ba-
rosu Dergisi 1954/4 s. 313-317).

- Katılmalı Demokrasi Anlayışı ve Barolar (Günümüzde Yar-
gı 1978/27 s. 7-8).

- Kasdın Asılması (Yargıtay Dergisi 1983/3 s. 253-259).
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- Kavga (Yargıtay Dergisi 1982/4 s. 550-560).

- Karşılıklı Tahkir (Ankara Barosu Dergisi 1958/ 2 s. 60-66).

- Karşılıksız Çek (Adalet Dergisi 1956/9 s. 935-941).

- Karşılıksız Çek Suçunun Hukuksal Niteli ği (Banka ve Ti-

caret Hukuku Ara ştırma Dergisi 1974 V1114 s. 901-905).

- Kendiliğinden Hak Alma (Adalet Dergisi 1954/8 s. 949-962).

- Keyfi Muamele (Ankara Barosu Dergisi 1959/1 s. 3-7).

- Kışkırtıcı Ajan Ankara 1974, 13 s.

- Kışkırtıcı Ajan (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
1975/1-4 s. 5-15).

- Kışkırtıcı Ajanın Sorumluluğu (Günümüzde Yarg ı 1977/9 s.

3-7).

- Kimlik Suçları (Bursa Barosu Dergisi 1991/40 s. 4-9).

- Kitap Toplattırılması - Zabıt - Müsadere. Karar inceleme-
si (Doktrin ve içtihat Bülteni 1969/1 s. 48-50).

- Kontragarantiye Müstenit Teminat Mektubu Muamelele-
rinin Bankalar Kanunu Muavacehesindeki Durumu
(Akın Altıok'la beraber, Banka ve Ticaret Huküku Ara ştırma

Dergisi 1967/1 s. 105-108).

- Kullanma Hırsızlığı . Karar incelemesi (Ankara Hukuk Fa-
kültesi Dergisi 1951 VIIJJ3-4 s. 718-724).

- Leaute, Jacques (çeviri) : Fransız Ceza İnfazında Islahat
(Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi 1960 XXVIJJ1-4 s. 99-111).
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- Logoz, Paul (çeviri) : İsviçre Ceza Kanunu Tasar ısında ispat
Hakkı (H. Demirel ile Birlikte, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergi-
si 1955 X/4 s. 150-167).

- Mağdurun Korunması (Adalet Dergisi 1966/4 s. 277-279).

- Mahpusların Tabi Tutulacağı Asgari İnsani Muamele
Hakkında Birleşmiş Milletler Teşkilatınca Tespit Olunan
Esaslar (çeviri) Ankara 1954, 24 s.

- Mechuri Müdafihik ve Adli Yard ım (Yargıtay Dergisi 1978/4
s. 439-443).

- Mefruz veya Muvazaal ı Emre Muharrer Senetler (H. De-
mirel'le Beraber, Ankara Barosu Dergisi 1955/1 s. 609-613).

- Memnu Haklar ın İadesi (Adalet Dergisi 1948/6 s. 621-649).

- Memnu Hakların İadesi. Karar incelemesi (Doktrin ve İçti-
hat Bülteni 1969, Sa. 2, s. 59).

- Memur Grevi Kavramı (İş ve Sosyal Sigortalar Dergisi 1971
IX/94 s. 11-13).

- Memuriyet Vazifesini Terk Suçu (Adalet Dergisi 1959/1 s. 3-
8).

- Mesken Masuniyeti Aleyhinde Cürümler (Adalet Dergisi
1951/10 s. 1558-1577).

- Mesken Masuniyetini ihlal. Karar incelemesi (Ankara Hu-
kuk Fakültesi Dergisi 1951 V11113-4 s. 724-729).

- Meslek Bibliyografyas ı Atila Say ile Birlikte, Ankara 1970,
20 s.
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- Meslek Kuralları Şerh Ankara 1971, 3 y+59 s.

- Mesleğimizin Geleceği Ankara 1975, :1.2 s.

- Mesleğimizin Geleceği, Avukatlık (Günümüzde Yarg ı
1977/12 s. 3-4; İstanbul Barosu Dergisi :1.975/11-12 s. 943-949).

- Muhakemenin Yenilenmesi Hakkında Genel Bilgiler (An-
kara Hukuku Fakültesi Dergisi 1962 XIXJ1-4 s. 3-47).

- Muhtar ve ihtiyar Heyetleri Teşkili. Karar incelemesi

(Jurisdictio, 1957 11 3 s. 217-219).

- Müdafaa Masuniyeti Ankara 1956, 15 s.

- Müessir Fiilde Cezayı Artıran Sebepler (Adalet Dergisi

1957/2 s. 157-172).

- Mütemadi Suç Kavram ı ve Hümanist Doktrin (Adalet Der-

gisi 1968/7-8 s. 423-432).

- Müstehcenlik (Yargıtay Dergisi 1984/1-2 s. 102-106).

- Nası İzrar (Adalet Dergisi 1956/12 s. 1305-1316).

- Nedensellik Bağı ve Ümanist Doktrin (Ankara Hukuk Fa-
kültesi Dergisi 1968 XXV/3-4 s. 1-2 1).

- Norveçte Barolar ve Avukatl ık (Atila Say ile Birlikte, Anka-
ra Barosu Dergisi 1969/6 s. 1051-1054).

- Nurculıık - Ağır Tahrik. Karar incelemesi (Doktrin ve İçti-

hat Bülteni 1969/2 s. 28-29).

- Nüfuz Ticareti (Ankara Barosu Dergisi 1956/6 s. 365-370).
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- Nüfuz Ticareti ve İltimas (Hatay Barosu Dergisi 1990/7 s. 15-
23; Adalet Dergisi 1990/6 s. 55-63).

- Ortak Büro Ankara 1969, 4 s.

- Ord. Prof. Baba Kantar (Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi
1955 XIJJ3-4 s. 1-3).

- Ord. Prof. Baha Kantar Hakkında Bir Konuşma (Ankara
Hukuk Fakültesi Dergisi 1953 XJ1-4 s. İX-XII).

- Organ Nakli Hakkında Kanun (Yargıtay Dergisi 1979/4, s.
707-718).

- Ödünç Para Verme İşleri Kanunu ile ilgili Kararlar (An-
kara 1967 VI+54 s., Akın Altıok'la Beraber).

- Özel Hayata Saygı Hakkı Konusunda Kuzey Memleketle-
ri Hukukçuları Kongresi Kararları (çeviri) Ankara 1967, 8
S.

- Parlamento Üyeliği ve Avukatlık Ankara 1972, 5 s.

- Patronaj Mahkumların Himayesi (Adalet Ceridesi 1940/35
s. 639-675).

- Patronaj ın İstinat Ettiği Esaslar (Adalet Ceridesi 1942/4 s.
402-412).

- Polis Mahkemeleri (Polis Enstitüsü Dergisi 1973/3 s. 6).

- Protokol ve Barolar (Ankara Barosu Dergisi 1973/3 s. 457).

- Reklam Yasağı Ankara 1969, 4 s.

- Reklam Yasağı (İstanbul Barosu Dergisi 1977/4-6 s. 4-10).
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- Responsabilité Pnale Du Banquier (Banka ve Ticaret Hu-
kuku Araştırma Dergisi 1973/2 s. 259-267).

- Sahte Hakim Olayları (Ankara Barosu Dergisi 1967/1 s. 5-6).

- Sanat Özgürlüğü (Günümüzde Yargı 1976/7 s. 7-9).

- Sarhoşlukta Ceza Sorumluluğu (Adalet Dergisi 1946/6 s.
580-589).

- Savcıların Teminatı Meselesi ve ilgili Metinler Ankara
1968.

- Savcının Temyizi - Aleyhe Bozma. Karar incelemesi
(Doktrin ve İçtihat Bülteni 1969/1 s. 10-11).

- Savunma ve Ceza Yarg ılamasımn Temeldeki Kusurları
(Türkiye Barolar Birli ği Dergisi 1988/1 s. 91-99).

- Savunma Diyalektiği ve Deontolojisi Ankara 1967, 5 s.

- Savunma Diyalektiği ve Son Gelişmeler Ankara 1973,12 s.

- Savunma Hakkı Niçin Kutsaldır Ankara 1980, 24 s.

- Savunma Hakkını Kısıtlayan Antidemokratik Hükümler
(B.N. Armağanı , Ankara 1977, s. 607-618).

- Savunma Hakkının Kökeni (Ankara Barosu Dergisi 1984/5 s.
689-705).

- Savunma Hakkımn Tarihsel Geli şimi (Ankara Barosu Der-
gisi 1990/2 s. 206-214).

- Savunmasız Ölüm Cezası (Ankara Barosu Dergisi 1978/6 s.
925-927; Günümüzde Yargı 1978/3 s. 9-10).
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- Savunmasız Ölüm Cezas ı (Günümüzde Yargı 19 78/32 s. 9-
10).

- Selahiyet itiraz ı-Süre. Karar incelemesi (Doktrin ve İçtihat
Bülteni 1969/2 s. 45-46).

- Sermaye, Serbest Meslek, Avukatl ık (Günümüzde Yargı
1977/20 s. 2-3).

- Şikayetten Vazgeçme (Adalet Dergisi 1948/10 s. 1103-1128).

- Siyasi Haklara Karşı İşlenen Suçlar (Adalet Dergisi 1951/6
s. 886-902).

- Siyasi Haklara Karşı Işlenen Suçlar (Ankara Hukuk Fakül-
tesi Dergisi 1951 VIII/1-2 s. 73-89).

- Siyasal Davalar ve Avukatlık Ankara 1977, 8. s.

- Siyasal Davalar ve Avukatlık (Günümüzde Yargı 1977/14 s.
3-4).

- Siyasi Davalarda Müdafihik Ankara 1971, 7 s.

- Sosyal Ekonomi Açısından Avukatlık Ücreti (Ankara 1972,
8 s.).

- Sosyal Ekonomi Aç ısından Avukatlık Ücreti (Ankara Baro-
su Dergisi 1979/4 s. 8-11).

- Soyunu Sürdürebilme Özgürlüğü (Ankara Barosu Dergisi
1981/3 s. 236-240).

- Sözlü Savunma (Günümüzde Yargı 1977/14 s. 10-11).

- Sözlü Savunma (Trabzon Barosu Dergisi 1986/2 s. 6-7; Bal ıke-
sir Barosu Dergisi 1986/26 s. 3-4).
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- Sözlü Savunma (Kırıkkale Barosu Dergisi 1990/1-2 s. 9-12).

- Suça iştirak (Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi 1946 11111 s. 62-

107).

- Suç İşlemeye Tahrik (Adalet Dergisi 1955/12 s. 1133-1140).

- Suç Tasnii (Adalet Dergisi 1954/10 s. 1179-1185).

- Suçlu-İnsan Psikolojisi (Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi

1944 114 s. 506-524).

- Suçların ve Cezaların İçtimaı Hakkındaki Kanun Hü-
kümlerinin Tetkiki (Adalet Dergisi 1944/8 s. 630-666).

- Suçu Haber Vermemek (Kırıkkale Barosu Dergisi 1991/1-2 s.

21-26).

- Suçluyu Koruma Cürmü (Adalet Dergisi 1955/8 s. 727-735).

- Suçluların Geri Verilmesinde Türk Sistemi (Adalet Dergisi
1943/4 s. 2 18-232).

- Suçun Konusu ve Ümanist Doktrin (Ankara Hukuk Fakül-
tesi Dergisi 1968 XXV/1-2 s. 11-33).

- Susma Hakkı (Bursa Barosu Dergisi 1980/10 s. 10-11).

- Taksiratlı ve Hileli İfls (Adalet Dergisi 1956/10 s. 1063-

1072).

- Tasarlanmış Ehliyetsizlik (Yargıtay Dergisi 1992/4 s. 486-

489).

- Tecil - Gerekçe. Karar incelemesi (Doktirn ve İçtihat Bülte-
ni 1969/1 s. 41-43).
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- Tehdit ve Cebir Kullanma Suçu (Adalet Dergisi 1952/7 s.
863-879).

- Teknik İlerleme ve Ceza Hukuku (Ankara Hukuk Fakültesi
Dergisi 1970 XXVIJJ3-4 s. 15-26).

- Tekerrür Hakkında Kanun Hükümlerinin Tetkiki (Ankara
Hukuk Fakültesi Dergisi 1945 1112-3 s. 191-222).

- Tekerrürde Cezan ın Çekilmiş Olmas ı Şart Değildir (Ada-
let Dergisi 1945/ 5 s. 453-466).

- Tekerrürün Esası (Adalet Dergisi 1949/10 s. 1417-1432).

- Teksif Kuralı, Ön Mesele, Savc ılık (Yargıtay Dergisi 1985/3

s. 210-215).

- Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler Ankara.

- Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Ankara, Nevzat Toroslu
ile beraber).

- Türk Ceza Kanununda Emniyet Tedbirleri (Ankara Hukuk
Fakültesi Dergisi 1944 113 s. 351-378).

- Türk Ceza Kanununun 61 ve 62. Maddeleri (Adalet Dergisi
1945/7 s. 618-644).

- Türk Ceza Kanununun 455 ve 459. Maddelerine Bir F ıkra
Eklenmesine Dair Kanun Hakk ında (Ankara Barosu Dergi-
si 1964/6 s. 635-638).

- Türk Ceza Kanununa Göre Muvafakat ve Şikayet (Muka-
yeseli Hukuk Dergisi 1959, IV/3 s. 109-111).
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- Türk Ceza Kanunun Hükümlerine Göre Hukuki ve Fiili
Hata (Adalet Dergisi 1947/1 s. 9-20).

- Türk Ceza Kanununun İkinci Maddesi (Adalet Dergisi
1946/8 s. 781-800).

- Türk Ceza Kanununun 29. Maddesi (Adalet Dergisi 1946/11
s. 1159-1176).

- Türk Çocuk Islahevi Sisteminin İlmi Esasları (Adalet Der-
gisi 1940/13 s. 190-204).

- Türk Hukukunda Mal İçin Meşru Müdafaa (Adalet Dergisi
1943/8 s. 605-624).

- Türk Kanunu Bakımından Lukata ve Enkaz (Mukayeseli
Hukuk Dergisi 1957 11/1 s. 7-11).

- "Türk Milleti Adına" Deyimi (Doktrin ve İçtihat Bülteni
1969/2 s. 3-4; Ankara Barosu Dergisi 1969/2 s. 309-310).

- Uçak Kaçırma Olaylarının "Siyasal Suç" Kavramlarına
Etkisi (C. Sar'a Armağan, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
1972 XXVIIJ3 s. 407-417).

- Uçak Kaçırma Suçları (5. Keyman'la Beraber; Ankara Hukuk
Fakültesi Dergisi 1970 XXVIJJ1-2 s. 1-24).

- Usul Hilesi (Ankara Barosu Dergisi 1972/1 s. 5-7).

- Usul Hilesi (Yargıtay Dergisi 1977/3-4 s. 171-174).

- Usul Hukukunun Niteliği (Balıkesir Barosu Dergisi 1984/16
s. 16-17).

- Uygulamada Karşılıksız Çek (Prof. Dr. Fadıl H. Sur'un Anı-
sına Armağan, Ankara 1983, s. 411-428).
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- Ümanist Ceza Hukuku Doktrini Ankara 1964, 43. s.

- Ümanist Ceza Hukuku Doktrinine Giri ş (Hirsch'e Armağan
1964, s. 131-165).

- Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku 1. Cilt
Genel Hükümler 10. Bs. Ankara.

- Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku 2. Cilt
Genel Hükümler 10. Bs. (Ankara 1971 Sevinç Matbaas ı
4y+602 s.).

- Ümanist Doktrin Açısından "Özel Kast" (Ankara Hukuk
Fakültesi Dergisi. 1969 XXVI/1-2 s. 1-4).

- Vasif Değişikliği - Muhakemenin Men'i Kararı. Karar in-
celemesi (Doktrin ve İçtihat Bülteni 1969/2 s. 21-22).

- V'ıcahilik Prensibi. Karar Incelemesi (Doktrin ve İçtihat
Bülteni 1969/1 s. 68).

- Vicdan ve Din Hürriyeti (İnsan Hakları 1954 s. 158-170).

- Yabancı Hukuk Danışmanları ( İstanbul Barosu Dergisi
1980/3-4 s. 56-58; Günümüzde Yarg ı 1980/45: ş.8).

- Yabancı Ülkelerde Kamu Hukukunda Yasal Yenilikler ve
Bundan Çıkan Sonuçlar (M. Koloğlu Armağanı 1975, s. 223-
250).

- Yalan Şahadet, Hikakata Aykırı Bilirkişilik ve Tercüman-
lık (Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi 1954, X113-4 s. 42-59).

- Yaş Tashihi. Karar incelemesi (Jurisdictio, 1956 111 s. 17-18).

- Yasak Evlenmeler (Yargıtay Dergisi 1986/1-2 s. 25-30).
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- Yargıtay Kararlarının Ceza Hukukunda Bağlayıcılığı
(Yargıtay 100. Yıl Armağanı 1968, s. 71-77; Doktrin ve İçtihat

Bülteni 1969/1 s. 3-9).

- Yargıtay Kararlarına Göre Ceza Kanunlar ımn Yorumu
(Adalet Dergisi 1946/2 s. 111-125).

- Yeni Doğmuş Çocuğun Öldürülmesi (Yargıtay Dergisi
1983/1-2 s. 68-74).

- Yem İsviçre Ceza Kanunu Hakkında Bir Tetkik (Adalet Ce-
ridesi 1941/2 s. 123-135).

- Yeni Türk Ceza Kanunu Projesi ( İzmir Barosu Dergisi
1944/2-30, s. 663-666).

- Yığınların Suçları ve Türk Ceza Kanunun 48. Maddesi
(Adalet Dergisi 1948/7 s. 821-829).

- 142 İçin Ne Dediler (İstanbul Barosu Dergisi 1979/1-3 s. 67-
73).

- Yüz Kızartıcı Suç Kavramı (Ankara Barosu Dergisi 1976/2 s.
172-173).

- Zaman Aşımı - Kesici Sebepler - Sorgu. Karar incelemesi
(Doktrin ve İçtihat Bülteni 1969/1 s. 23..24).

- Zimmet - Temellük Kasdı . Karar incelemesi (Doktrin ve İç-
tihat Bülteni 1969/1 s. 52-53).

- Zimmet ve ihtilas (Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi 1957
XIV/1-4, s. 38-47).

- Zina (Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi 1961 XVIIJJ1-4 s. 125-
159).

536



CE) IDE-1

1(,po4NT74P,#*D74

F;p4NUK £R#EM

L-1^i	 537



Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (Il)

49	 539



Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (II)

Hocaların Münazarası

MEVZU Talebesıin deralese devamı meoburi tutulmalı nudır?
JURI Lafları kurnaklarmda kalan eski mönaaara l ıntlpleri.

EKİPLER:

MÜSB! TEZ: Kanlar, Sus Oğuaoğlu, Koloğlu.
MENFi TEZ: Esen, Üçok, Göktürk, Abadan.

Kornışma müddalleri onar. dakika tesbit edilmişti. Fakat
Eseıs'in teklifi ve diğerleelain kabulüyle Üç dakika 47,5 saniye
atarak değtştlrildi.

ilk söz mütbet tezden Koloğlu,az verildi. Kürsüye gelen
hatip çantas ını masan ı n üzerine bıraktı, iskemleye oturdu, mik-
rofonu önüne çekti, boynunu k ıstı ve konuşmaya başladı :

- Bu huıuuta metal fikirde olanlar fayda meflıumu Ile
ahlök ve bak mefhumlarm ı kanştırıyorlar. Faydalı olan şey mut-
laka ahlaki olm ıyabilir. Bendeniz bu konuda müdahaleeileri ıo fik-
rine Iştirök ederim. Talabeyi büsbütün srsununu b ırakmak dağ-
tsı değ il. Zaten bugün artık Devletin ku gibi işlere miidabaleniııl
iutemiyen kizsın kalmamıştır. Mesele mahiyet ve şiddet meselesi
olnrak belirmaktedir. Bu müvnuda Ban ılrol usutune gitmek ve
derse giren talabenin boynuna bir bandrol yap ıştırmak besıre
doğrudur. Bu hem şıklık, kem de... - Arkadaşımız uyuklamıya
bzşladığından arkasını not tutomamıştır.

Enen'In kürsüye ç ıkışI çok sükneli oldu. Hoeamıa koltuğu-
nun altında notlar ı eübbmlni savura savura geldi. Notlan açt ı .
Ellerini şöyle havada aall ıyaeak cübbaslnln kollarını nvad ı . Her-
kesin sunmas ını bekledi. Ayakta duran bir iki dlı lry1clyi oturt-
tsı. Iğilerek ktlraüye dayand ı ve konuşmıya başladı :

- Bayanlar, baylar. Borveçki po şin, aletitlak şunu nrznt-
meliylel ki bu mesele komisyona geldi ği saman hocanız muhalif
kalmış tı . Bis, e nanıan şu ilkel ileri aüensüştiik: Hiirriyetler tab-
dil edilemıez. Hürriyet başlı anına zarar vermiyeeek her şeyi ya-
pabilmektir. Bu tani Anzyaoam ıza da bu şekliyle glrmişir. Ana-
yasan ı n babası Duguit, - var ya - da bu fikirdediv. Mütevefta
Reis Raonvelt'lnde dört hürriyeti bundan mülhemdir. Blnaena-
layh bu mesele halledilmiştir.

Üaerlade fazla daem ıyn liizum yok. Talebe, öğrenci, db-
dlant derse isterse gelir, isterse gelmez.

Müobet- tezden O ğuzoğlu peşinde aaiotaıu olduğu halde
kürsüye geldi:

Ebedi dliello

Mikrofona t1 yı e bir bakt ı . Sonra kürsüyü kucaklad ı ke-
nara aldı . Mikrofon aç ıkta kaldı. Boğannı temioledikten eonoa
önüne açtığı lalebelik notlaeına göa alarak konuşmıya başladı :

- Öhö, ark: ıdaşlan geçen deeslmizde talebenin derse
- Hooamto kendisini derste sanıyordu - devnm ınm faydal ı oldu-
ğunu görmü ştük. Bu dersimiade devanun merbııni tutulmas ı-
nın zaruretini anl ııtaeağız. Evet. Arkadaşlar mevzubahs olan
nokta budur. - Bu sı rada honu şssahta olan iki jüri aras ını
gören horam ıs bzjj ı rnfzya başladı : - Sen, nen kanu şmakta
alan beni dinle. Derse giripte konu şacağına bahçede k ırış-
tırsan 'daha iyi Ben konuşanlara bir şey demem. Yalnız görü-
tüm. öbü, o ördek gibi ba şım oskar sola aveı onu görür. Öhü.
Insonın kime yüzü ls ı earmas ı yeter. Zaten adam olan da utanır.
Bis derse girerdik ma dinlerdik. Ben bu fakülte kuruldu ğundon
beni derolere davan, ederim. Tabii 4vnupada oldu ğum nansanlar
müstesna. Zaten o zamanlar da dersleri telefonla takip ederdim.
Öhü, evet edeeda ıı. Hulauü arkadaşlar...

S:ro Göktüı k'e gelmişti:

- Sialenle bu konuyu ineelnllyelim, diye ıöoe başlad ı .
Zaten talebenin derse girmesi kir vevibedir. Bu veeibe labirini
bis kir borç olarak kullanıyoruz. Fakat borç do ğru bir e,lnt ifa-
de alm ıyor. Suna bağlam demek hepsinden uygundur. Ecel bu-
radu müteoddit şohınlaeın kölünemiyen bir edim ile, Veldet bu-
na ed ış diyor azaz bız da doğru değildir, evet edim ile mükellef
olmaoı meselesi vard ır. Buna şekli teselsül, foemale ıolidanitzt
denir. Müteselsil borç başkadır. 0 solldür nobuld'dur,

Bu nı ratla hadease katIlır bir lioıoaota gatieınişti, dinleyi-
eller arasında şapırtılar başlayınca hocamız:
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Hangi MüeIIIfi Ornek Tutarlar
- Hocalarla hayali bir miilçkat 	 ABADAN:

Sual ettik 'Hocam ilhamı kim verdi size	 Her ne kadar siklette rakipsizsek biz 15km,
Cevabı yazacağım lütfen süylesenize,	 Esir-m a şıkıyız müellif HEGEL'in.

ARSEBÜK:	 S. DERBİL:
Eserlerımın hepsi 'VON TtJHR. <lan mülhem oldu	 ilham verdiler bana Türk Fransız yazarlarAşığıyım ben onun, yan bakan goz kem oldu. 	 Üstad ım GASTON JEZZ le ord. prof. ONAR

KANTAR:	
ANSA'I'Severma Almanlar ı zaten 'usl, onlar ın

LÖVE

	

	 Hukukta bize ünder Alman JHER İNG'tir fakatn ın k ıtabmdan benim oldu çok k5rım.
ESEN:	

Lisanda mürşidiındtr benim NURULLAH ATAÇ.

Kesmeyi at b ır yana, diğer hususlarda ben	
F. H. SUR:

Maliye4e pirdir, Amerikal ı SeligmanFrans ı z yazarlarla fayda gördum 'DUGUIT,den	
Kitab ıyla o oldu, benim derdime derman.

N. ERİM:
Sormağa ne hacet var benim eski dost LE FUR 	 GOKTtİRK:
Umdc- ı demokraside o, a şılmaz bir sur.	 Kitab ımın önsözü bildiriyor rehberim,

KOLOĞLU:	 TUOR'u satır satır, daim kopya ederim.

Diyorlar ki, 'derler ki,, ondan bari anlasana	 ASLAN:
SMİTH, RİCARDO, FOURYER... bir bir sayamam .Müridiyim düvelde yazar FAUCH İLLE le SCELLE'inna.	 Beğendiğim yazarlar işte bunlard ır benim.

F. EREM:	 oĞuzoĞLu:
İtalyan yazarlar ı ilerid ır cezada	 lihöm almay ız, yolunı uzda yok bize rakip,Fakat bence 'Kantar, la FERRİ ayın hizacla	 Derya KOSCHAKER bile bizi-edemez takip.

ANKARA HUI<UKU E ırisi.,.
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Eğer Hoca Olmasalard ı
Ne Olurlardı?

B. Nuri Esen
	 Aktör

E. Cahit Oğuzoğlu	 Mübaşir.

Faruk Erem
	 Pehlivan.

Hirş 	 GarsOn (10 lisan bilir.)

F. tl Sur
	 Mizah muharriri.

S. Ş. Ansay
	 Evkaf memuru.

E. Arsebük
	 Başkttip

H. Belbez
	 Piyanist.

Y. Abadan
	 Profesyonel dansör (Bu ciddi.)

C. Üçok
	 Orta mektep hocası .

V. B Sevig
	 Metr'dotel

N. Erim	 Hariciyeci

II. Topcuoğlu	 Berber.

H. A. Göktürk
	 Dilci

Z. M. Alsan
	 Şirket-t Hayriye memuru.

M. Akbay	 Fahri talebe cemiyeti başkan ı .

B. Kanlar
	 Cellid

K. Arar
	 Kahveci.

Kısacık Haberler

Ord. Prof. E. Hirş yak ında bütün kiirsülerinde
kendisinin ders okutacağı bir fakülte kurmak tasavvu-
rundadsr.

Ord. Prof.Baba Kantar yaln ız asistan Saim bü-
tün ev ve fakülte işlerini tedvir edemediğinden bir asis-
tan daha almak arzusundad ır. İlgililerin kriminoloji
enstitüs{ine müracaatlar ı .

Ankara (C. K. A.) Yedi senedenberi asistan bu-
liman Dr. Yaşar Karayalç ın'a gösterdiği feragat ve gay-
ret dolayısiyle Profesörler Kurulu taraf ından Ordinar-
yüs Asistanlık ünvan ı tevcih olunmuştur.

Pamuk Prenses ve yedi Cüce

Fakültemiz sanat hayatın ı canlandsrmak maksa-
diyle sayın hocalar ımsz mutad gösterilerinden fazla ola-
rak, fakülte sahnesinde bir eser oynam ıya karar ver-
mişlerdir. Meşhur çocuk masalı .Pamuk Prenses ve
Yedi Cüce büyultülerek oynanaçakt ır. Pamuk Pren-
sesi Hamide Topçuoğlu'nun canlandıracağı bu piyeade
yedi cüce rolünü şu zevat oyniyacakt ır: B. Kantar, Az-
sebük, S. Ş. Ansay, F. Erem, Bülent Nuri Esen F. H.
Sur. Keloğlan rolünü Saha beyin teklifi üzerine ba şı -
na bir işkembe geçirmek şortiyle Asistan Saim yapa-
cakd ır.

Genç ve yak ışıklı Prens rolünü ise R ıza Çubukgil
Erol ve Münci s ırayla oyn ıyacaklardır.

Kötü kraliçe ve cadı rolünü oyn ıyacak kimse ho
calar aras ında bulunam ıyacağından, bunun talebeler
aras ından seçilmesine karar verilmişdir.

Piyesde tabii gürültüleri O ğuzoğlu idare edecek,
kostüm ve dekorları asistanlardan, Müzehher, Tale,
Işık hazırlıyacaklardlr..

- Ee Bu hafta hangi filim güzel?
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«Ufak Bir Şaka»
Sayın profeoörümüz Fadıl Hakkı Sur talebeyi çok

sever. Keyfiyeti bilen talebeler derse girmeden tince
anahtar deliğinden hocanın yoklama yapıp yapmad ığı-
na bakıp ona göre içeri girer veya girmezler. Bu vazi..
yetı farkeden hocamız bir gün bez zamanki ödeli üze-
re yoklama yapmak için kSğıdmı cebinden çıkard ı , aç-
tı ve .ufak bir şaka. diyerek öteki cebine koydu.

Pek tabii biz bu şakayı talebelerin akrn halinde
derse girmesinden sonra anlad ık.

,4fl

4,

Ku1a ımıza Gelenler

Veda balosunda dans ediyorlardı . Bir genç kaval-
ye damı n ı maharetle çeviriyordu. Muvaff ak Bey, Faruk
Beye sordu:

-- Şu gence bak dsm ıııı ne güzel döndürliyor kim
acaba?

Faruk Bey cevap verdi:
- Döıiüşüne bak ılırsa mutlaka yeni ynetmellk

talebesidir.

Geçen sene Sayın Ord. Prof. Hirş Ticaret Huku-
ku dersiısde son sm ıfa şöyle söylemisti:

- Arkadaşlar, sizler zay ıf yetişdiniz ama arka-
rnzdan gelenlere kulak verin.

Tıılebcler bu söze uyarak kulak verdiler: Fakat
birkaç iniltiden başka bir şey duyamad ı lar.

Kitaplar ve biz?

S. Ş . Ansoy	 Hayal ellisinde bo şlor
B. Kantor 	 Bir tesbih tanesi
V. S. Seviğ 	 : Batarya ile ateş
Arsebük	 Köbusnome
l-Iirş 	 : Dedikdulu seyyohat
M. Akbay	 : Bir içim su
H. Belbec	 : Kibar korsan
0. F. Berki	 : Gülme.
F. H. Sur	 : Soldan damlalor
Z. M. Aslan	 S ı k ı nt ı
H. C. Oğuzoğ lu : Kuru gürültü
F. Erem	 : Zaman ı m ı z ı n kahraman ı
N, Erim	 : Yuvaya dönüş
M. Koloğ lu	 : Muammas ız bir Sfenks
Y. Abadan	 : Isveç İ imloslik metodu.
S. Derbil	 :	 Bekloşi f ı krolor ı
B. N. Esen	 : Casanova
C. Üçok	 Büyükler için masallar
H. A. Göktürk : Dil k ı lavuzu
K. Arar	 Kopuklor

Ç İMD İ K
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YERMESELER DE ISTERIZ

DEKAN'DAN	 Keetrn oOIukkm,s değfl ei!»

S. ŞAKIR ANSAYDAN	 Soe JCoIoiurnom or polis.
molI'

0. FAZIL RERIC.IDEN	 Tebo..lim oGUkr oçmoyor>

Z. MESOT AISAN'DAN	 Gü,liltk sdıu da I,io liriiyoç'

V. RAŞİT SEVIĞ'DEN	 Tr şrif oGlir,mlyor g5slerl-

anic

KEMAL ARAR'DAN	 Llig.t-o omoel Ofiriko çooe

yok'

FADIL IL SUWDAN	 Nükço oVollohi doyro.d,k'

MAhMuT KOLOCLV'NDAN	 Pikup iossi ol,h1 osoh çdır.

küo.

RAMİDE TOPÇUOĞLU'NDAN Bir odod P5UMoli aTloroki.

lor Içro'

YAŞAR KARAYALÇIN'DAN	 Toprnyon kordok oFoket

hokl.orrn,'

FARUK EREM'DEN	 t Konforora aSoyo sobuns do.

Rumoolo'

VUR - AL

3ERABERİZ

c-^l

MÜNAZABAYA ELVADA

Prof. Cokır, ÜÇOK aoİahyor

SIYASI TARIH IMTmANINDA.

Imtihanda bir bn arkadaşmlzs Lübna'nm baş-

kentini sordum. Bilemedi. Aramızda şöyle bir konuş-

ma oldu:
- Cumhurbaşkamfluz geçenlerde nereye gitti

geldi?
-

— Naylon bluz almak için nereye gideriiniz?

- (Bdyük bir heyecanla ve bir, anda) Beyrutta

efendim.
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HAYATA KADIN HAKİMDIR (t)

Blneol emrfln flayats kadın hMoimdir? Erkek ha-

kimdir?, konulu m(laanare£mln oOrprizB naticesifll biliyor-

p1k, sunuz.. Kuvvetli (1) jüri oHayata kadın h*kimdir) teni sa-

vunanları kszmldlrdL. Siz olunda şimdi kadın hüklmiyetine

i080mayın.. Uç ldşllik lürinin oadeee bir üyesi bayandı...

Gün- ÖZ
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Hapishaneden mektuplar:

Iki Gözüm Faruk Abi,

Herşeyden evvela mahsus seltm eder iki elle-
rinizden hürmeti alt ile öperim. ln şallüh afiyetiniz
zengindir. Şu yalancı dünyada evvel allah sonra siz.
Başka neyimiz var ki? Kusurumuza kalma..

Abicim.. geçen ak şam zil Yusuf, Anaforcu Ke-
mal, Kitipiyos Ali, bizim Felek Memet ve ben kulu-
nuz şöyle bir ülem yaptık. Hani sizi de yt.dettik Al-
lah için. İyice zom olmuştuk Mamediıı çenesi laçka.
Mübarek zırıltı çıkarmasa orucu bozulur sanki.
Aliyle tutuştular. Yok Ali'nin afdoau dik ç ıkmış ,
yok Memodin babası arakçıymış, kendisi haşlama
Ali'nin çenesi de kayııanaınınkiııden betermiş abi
sUlan dedim Memede posta koyan ın yolu mezarlık-
tao geçer, ufalarım adamı , burnunu yamalı köprüye
çeviririm, gebeşlik edip zıvanadan çıkarmaym beni
çifte kuvvetli benzin almış motora dönerainiz., ta-
tim tam ya abi.. Ali kereateai de törpüaüz hergele-
nin biri çamur mu çamur. Tükürsen Nisan yağnıu-
mı zanııader. It çobanı aBana bak Amet, sen zıpta.
bozluk etme, numarayı bırak ta tüy burdans demez
mi kan ım sel olup beyııime aktı. Rum hakareti vız
gelirdi, fitil oldum abi. Bana ha.. Amede katak ııui
oynamak.. Suratımı harabeye çevirdim, marizlezlim
keratayı .. Kargayı bezle gözünü oyaun. Benim ava.
nemden olmasa, yaralardan düzine defa iade edilmi ş
mektup gibi hışır olurdu. Erkekliğime dokundu ha-
ni. Bu yaşa çengol taktım abi, babam hö.lt Amet de.
meden, dü şüniir. Toz kond ıırmadım kabadayılığıma
daha. Ben adama kıyacak adam değilim bilirsin ya.

Fakat dalga geçen, tünel geçen olursa sıfırı harcıl-
tııım. Ne ize bir de baktım aynazızlar sökün etti.
Hemen ipi k ırd ım. Istanbul kaldırımı iğnemişim.
Hava aldı toylıır. Bu işlerde bitirmişimdir yallah.
Eaçın kurramyız biz abi kül yutarm ıyız? Tekimdir
yani.'

Evde enselenip yaka paça olm ıyayım diye Me-
oıedin gaco ııunun yanına attım kapağı. Çiroz bir kız
kurusu. Duymuşsuundur, Memed onu dikizlerkeıı
yakalandı . I'apalleri uçlandı kta röntgencilikten malı-
zeni boylamaktan kurtuldu... Mahallenin kliihan ge
çiııen avilleri çok as ı lıp yeşillendiler ama i ş yok abi.
Erkek gibi karşı namussuzum. Değme yiğitler eline
su dökemez, Elölem bizi ipek tan ır ya bizim de na-
musumuz betonarmadan aağlamdır ha... Evveice bek-
çiylo arayı kaynatmış bu paçoz. Haber aldı . Az daha
tongaya düşücekken oradan da c ızlanu çektim. Bir
dümen uydurup gı cır bir bal ıda yeni damat gibi sa-
balılamıştım. Ucuz atlattım amma. Korkmszn abi,
ne yaparsın ki avrad ı finoları düşündüm.. Senin ka
nun sözlerin kulağımda eksetti.

Ben olmaaam tahtal ıköyde o ıtbaşı idi şimdi.
Andavallı Memed.. E.. ikiz aayı lırız bin Vitesi bo-
zuk arabalar gibi yokuşta tekliyor. Boru gibi herif
efkürdan tele dönmü ş.. Ne ise filmi koparm ıyayım.
Şipşak evden p ırlame.saydım hapı yutnıuştum. Böy-
le yerlerde birini tavlamak otelcilik yapmaktan iyi.
Gece ayazda çivi kestim. Ralleşlik edip moruk ko-
misere çivi koyan olmasayd ı işim işti. Hırbonıın bi-
ri az daha Polis leblebiaiyle ıiallandıracaktı beni.
Elime geçerı-,e eleğe çevirmezaem eğer, ıalatıp tozu-
nu almazsam kökünden yuh desinler ervahıma
Beni görünce yüreği ağzına gelmeli. Bana, şeytana
abdest aldıran Ağa Amet derler..

Şimdi halini malöm. Allahın günü iki paket
tüttürüyorum. Arkamda ağlıyan ım olmasa kafesin
beynaınaz çorbaaıyla peblivan olacağım. Amma ve
lakin köroğlunun gözleri yaştan pas tutar olmuş..
Yaşıyamadığım günleri rüyamda boyalı film gibi
dikizliyorurn.

Evrak Temyize yol olmuş abicim. Burada çu-
val gibi bir avukat var. Nanemolla. Yuvarlak biz
herif. Gözüm tutmad ı . Biterim abi aamimiyete. Ka-
fam luzaraa bunu da fukara • aümüğii gibi duvara ya-
pıştıracağını. Adam lolo okuyup bana yutturmaa ın.
Hukuk dilinden de anlamam. Yetmi ş İman bozmas ı
birşey.. İş sana bağl ı . Imdadıma yetişmezsen hakkı -
siz kala.sııı. Beni de yok bil. Daim de beleür olas ın.

Baki hürmetler. Mektubu yazdırdığım arkadaş
ta selAm eder.

DENİZcİ
A M E T

546



Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (II)

1

/	 'P1

•..

1	 .- L

't!	 -

2: 1 11j14:; 	 ViA
r

A ki 0 VÀ1 1

ul-f	 547



Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI ( İİ)

En Sevinçli Anlar.
Hocolarıımza ve arkadaşlar ı ns ıza en sevinçli ol-

dukları günleri sorduk, ald ığım ı z cevaplar ı aşağıda
bulacaksın ız:

Pr. Dr. Osman Her.
ki

	

	 : Fakültemizin önüuün asfaltlan-
mış olduğunu gördüğüm gün.

Ord. Pr. Sabri Ş .
Ansay

	

	 Oğlum Tuğrulun Profesör oldu-
ğunu gördüğüm gün.

Ord. Fr. V. Raş it
Sevig

	

	 Roma Hukukunda kad ı n ın toprak
say ıldığım öğrendiğim gün.

l'r. Yavuz Anadan Her günüm sevinç içinde geçer.
Felsefe ilmini boşuna yapnsad ık
ya. Hayat telsefesinin bir hiç ol-
duğu öğrenilince de tizülcek sel
kalm ıyor. Ama pek fazla israr e-
derseniz sevinçli günlerim içinde
on sevinçlisinin Agorodan bahs-
ettiğim günler oldu ğunu sövliye-

Fr. Dr. Çoşkun Üç. bilirim.
Ok

	

	 : Nezaket dersierime vakit ay ıra-
bildiğim günler.

Fr. Dr. Şakir Berki: Toprak Hukuku kitabu ıs ı talebe-
lerim için imtihanlara kadar yetiş-
tirebilirsem.

Pr. Kejiini Arar	 Argonun hukuk terimleri aras ına
girdiği gün.

Fr. Dr. Kemal Gür-
soy

	

	 Yoklanı a korkusu olmadan ders.
lerıme talebe taraf ı ndan rağbetin

100 olacağı günler.
Fr. Dr. Hikmet Bel.
bez Zaten başı ndan aşan ve beniın

ziyadesi ile ,nen ınurı olduğum
ıneşguliyetlerimo bir yeııisini ıı
ilöve edildiği gün.

rem
Pc. Dr. Faruk E.

lllç şiir kitab ım olan eFantazyan

Fr. Dr. flhan Lü-
y ı dostları na dağıttığım gün.

1cm	 Han ıma ithaf ettiğim eserinı in

Dç. Dr. M ııkbil Od. ç
ı ktığı gün.

yiiriik	 Arkadaşım Reşit Kayal ı ile soh-

Dç Dr. Hicri Fi-
bel edip gülüştüğümija günler.

-
şek	 Siyah k ıravatım ı ilk taktığım gün.
Dç. Dr. Yaşar Ka.
rayalçin	 : Ceridenin barut fıç ıs ı gibi çıktığı

As. Burhan Gürdo. gün.
ğan	 Hocam S. Şakir Beyin izniyle dür-

rlüncü sın ıfta kurpratik yapt ığın ı
gün.

Giizin Bay ır : Ceride'dc çenemden bahsed ıhne-
diğini gördüğ üm veya duydugun ı
zaman.

Reyhan Durura	 : Ccride'yc Başkan Vekili seçildi.
ğim gün.

Aytckin Giirk ıın : Ceridenin ç ıktığın ı gördüğüm
gün.

Gülsen ve Jiillılc : Sabahlar ı geç k ı lmam ıra rağmen
s ı n ı fta ön s ı rada yer bulabildiğ i_
miz zaman. (Not Ayda bir kere
s ın ı fa gelirler)

Metin	 Bu yaz Izmirde Karşı yakada ge-
çirdiğin günler.

Firuzaıı Aydın	 : Bütün günlerim sevinç içinde ge-
çiyor.

Canavar Burhan : Canavar Ilkab ından kurtuldu-
ğu ııı zaınan.

Kürdan Seyfullah : Sevgilimi kaybettim. Kendisini
veya yenisini bulduğum zaman.

K ııdillak Sabri	 : Şiir okuyup yoğurt yediğim gün-
ler.

Aysel ve Nazan : S ın ıfta söyle tiz perdeden doya
doya bağırabildiğimiz günler.Yüksel Akovalı : Fakülteye devam edebildiğim

Guveıs ve Erol C ı
. günler.

rakznan K ırk y ı lda bir sevinçli günümüz
ıılacakt ı fakat ne yaz ık ki seçim-
leri kaybettik.

Turgut Kuruç	 : Operada, Stadyumdaki gibi doya
doya yuha çekebildi ğim gün.

`ah Yüzbaşr Ataeın Gökceyaz ın yapıtları n ı ve
y ır betiklerinj eleştiren güncere.
rısi okuduğum günler.

Yal ıya Zııb ıuı oğlU Dışkap ı K ız Yurduna gittiğini
günler, ayr ıca Demirlibahçe fut-
bol maç ında dayak yiyecekken
kurtar ıldığım gün.

KOni Güngor	 : Hergünün ayr ı bir sevinci var.
Salim Tansuk	 : Yeni ald ığım pipo ağz ıında biri ıı-

ci s ın ıfta tur yaptığım günler.
Çetin Oğuzsoy	 : Birinci Şubeden serbest b ırak ıl.

d ığım gün.
Ustura Y ılmaz	 : K ırm ı z ı papyonunıu taktığıııı

gü ıler.
Ozer Oçlü	 : Şu benim göniile, bir eş bulundu-

ğu zaman.
Hüseyin Ağa	 : Ak ı ts ızlar, yar ın dersinize çal ışın

deliye hergün bayram.
Sıtkı Erkut	 Mezun olup nişanlazıdığım gün.
Hakkı Ersöz	 : Mülkiyeli sevgilisini gördü ğü za-

man.

ÇAM SAKIZI

a Ilil
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Ne Çi
Madem ki niyet ettik her ıeyi söylemeye
Hele biz anlatalim bak ın bundan ne
Aç ık kalble doğruyu söylemek düstu" ise
Dikkat edin hocalar fecaat bundon y ı l'".
İmavm ış kinayeymis böyle şey anlamav ız
Herşey bilinmelidir hakilzat bundan eke ı '.
Hak mahrumsa kuvvetter,, kuvvete hak demi şler,
Bu durumda Hukukta ilim yasak ni' e ıka ı '?
Öldürdün talebeyi korkuda ıı Osman Brrki
İmtihanda yan ında, Fişek olsa ise e ıkrr?
Argo kullan ır her an derslerde Kemal Arar
K ızsa da imtihanda küfür etse ne ç ıkar?
Bir k ız hizmet etmeli Muvaffak's s'n ı li ş
isterse güzel olsun, çirkin olsun ne ç ıkar?
Tuğrul'um alim olsun istiyor Sabri Şakir
Profesör olsa da olmase. de ne ç ıkar?
K ırk tane is tutarm ış Hikmet Belbez diyo"zr
Bir tanesi hocal ık olsa bundan ne ç ıkar?
Curmü kadar yer yakar ne yapsa Krrsyz!es
On beşinci yüzy ılda Tarç ın olsa ne
o ne eds, belagat, hayran olduk doğrusu
Mukbil'de çeneyi gür Çicero'dan ne ç ıkar?

kar?
Uğur var ya yan ı nda sevgili Faruk hoca,
Hakk ı simdi olsa da olmasa da ne ç ı kar?
Hayat bir hikö yedtr değil mi Derbil hoca
Sallanarak yerinde anlatsanda ne ç ı kar?
Mirascla hesap lözun diyorsun Kemal Giirscs
Talebe değilsin ki bilmesen de ne cıkar?
Rüşvet olmayan selan ı nezaketin als ı
Coşkun Uçak alsada almasada ne ç ı kar?
Hepsi de sgora'da birlcşiyoı' Abadan
Felsefe, inkil gpmis, tarih imi ş ne çıkar?
Melöike gibidir Hamide Topçuoğlu
Kanathır ı olsada ol ınasada ne c ı kar?
Kibar nazik Koloğlu laubali isteıssez
Bılm ıyerek k ırd ıksa affetmese ne ç ıkar?
Göz dağı vermek için, s ın ıfta Oğuzoğlu
Esmese de giirlese öhhöööö dese ne ç ıkar?
Alt ın gibi kalbin var sevgili Şakir Berki
Talebeye k ızsan da bağırsıın di ne cıka ı ?
Mademki su dünyadan pervan yoktur Figani
Ntıktey ı sen yapsan da giilse Fad ıl ne t ıkar?

FIGANt
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mektir.
- Idam oeaanırıı o niçin aleyhindrsi.

- Böyle rveeiınli, müşterileri bir ,tü..
vodan scrua kaybetmemek için.

ICareyalcııı'a tan ı tIcı, çıkarken taor-

Her,,,,, Ticari Işletme Hııkukımu
bııbader iyi klliyorsu,uz. Mandut bir
rnae şla horalek yapana kadar bir ticaret-
henrirteteeoje çok daire karlı bir iş
yapm ış olm:,o mısı n ı z?

- Sızler dururken tiroretl ıaoe işlet-
meye ıle lüzum var?...

Faruk Emem'i kir haftadır
- 

dört gözle
hekliyerdum, O'nu ele geçirmek, hele
kenoşmak Için vakit bulabilmek şimdiye
kadar değme bubayiğ idi,, kör, olmamıştı .

Nihayet buldıı,n, bir taraftan palto-
sunu,, kolanu tak ıyor bir tarafta,, mer-
divenlerden Mereur'ye doğru koşuyordu.
Yolunu kentim

- Etendin, arsıkat olmak iutiyorm
fakat açlığa dayanomam. Na yapmam,
tavsiye edersiniz?

- Müşteri ğıulmanm iki yeimsa söy-
liyeyim. Atpaaae'mda tabanca bı çak ı Ctası
bır dükkıta, vardır. O,s,m mohznobaoioi
olıır, galun giden ssüttarirıin iamini e
aarih adresini elem, gündü, dükkiaıda ge-
ce oıdarm peşinde dolaşırım. 'zdolet
psilıelojtuini aeçtiysess hanginiısin ekmek
yedireeek müşteri oldoğımo aı,lzr, bnşsmo
ayakkabı oakitmez,ie. iiylure 1 kğvada
ham şahit hem bilirkişi hem de vekil olur-
asa,,. İkiaiein tamni,ınçı üçüuciiseüa, de
kol para,, vardır. Nie 'taşla üç kaat. İş bu-
mınlo bitmez mehkömlaı le irtibat, koy-
betmemek lda,md,r. Basın bayramlarda
en çok tebrik kart, hapishanelerde,, 'ge-
lir. Mahkömiin hepinhanede ıı çıktığını öğ-
rendığios göz, Feci kir iş hezı rlasoylır de-

Oğuz Oğlunun krriderda yanına ye1,-
la ştım, daha doğrueu çüç d,m brav ge-
riden borcu,, gölgesine kığıneruk ser-
mağa cesaret attins:

- Iferım evlenme hukuku kuzusu,,-
dahi derin bilgi re .vsksıfıaeuosa, sebebini
öğrenebilir miyim?

- Ömrümün yarısı mkilhIard şahit-
likle geçti. Ve bırnus köi'ük feydaler ı m
gördüm. Maçta tatbikatımı deha a.rtıee-
y ım diye ok görev olarak nikiis memurlu-
ğu iıtrdaaa. Sesimi kifeyetais ln,ld,ıklerı
içm reddettiler. (Belediye herhalde ,,i-
hükme nvleı,melerin artareğesdesı kork-
muş olarak).

- Gazetede reussinisi görmüş ",
pekıyi gelinin yaomdo niçin boyunatk ıu,
ve paltoısuala oturuyordonu,?

- Yeni a,iküh meı,rnrlaroçrn beni da-
mello karıştırmamalar, için. Şetıızta hata
b ıldiğinia gibi butlan pebebidir, evim-
menin fenhini murip olur.

Heee y,, ilesine de hayatı na de gıpta
edip sekiz adım gerilemek mrunda kal-
dım.

Kemal Görtoy'u vılıoak or değil.
- Jiream bu derece ilmi kelüma,

hukuk möeı,eseleri hakkında derin vs,-
hele ve trmyie kararlarına karşı yüzde
yüz aksi fıanaete s,auıl vaml old ımoz. Bu-
nun hikmetindea bulunııee möstefit kıl-

Kemal Bey'in heys, öyledir, az asoına
öz söyler

- Shumaeo'm keotetti ği bir tako,,
gerekeodu profesörler vardı ya, iş te bir,,
onlarda,, değilim d, ondan...

- Sağolun Hocam...

Bezer'e ,ıeeohteti bir orlömla yakla ş-
ıbm

- Efondim geçen sene Ticari (sIrt-
mryı e]nutt ıznue, busene de öyle yapsa-
o ıu daha iyi olmaz m,yd ı ?

- Tieori seneller hal ıkmde bilgirsi
bira, kuvvetleııdirmel, için bu
Karayalçı n'la değiş tokuş ettik,

C-^
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Vardım Ki...

-Bayburt'lu Zihni'ye.
Verdim ki eleme çoktan çekilmiş
Bir huzun kaplanuş köşe bucağı.
Derslerin de tadı tuzu kalmamış
Güzeller, sııuftan çekmiş ayağı .

Şimdi nerde bulsam ben o merali?
Zibnim çözmek Ister binbir auali.
Zallm yonetmelik avcı misali
Bizim yolumuza kurmuş tuzağı .

Lftle'yi, Sabri'yi soğuk ter almış
Sevişen çiftleri bir kader almış .
Aşkın ta yanında dersler yer almış
Ne kadar değişmiş muhabbet çağı.

Cevdet, gizli gizli her zaman ağlar
Verdim ki Gül ağlar, Ferhan ağlar.
Yönetmelik berbat, herkes kan ağlar
Halimiz rüzggrda bir güz yaprağı .

4şt7c CEVDET

Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (II)

FADIL HAKKI
İzmirden de Fadıl Hoca İzmir'den
Çeken bilir maliyenin derdinden
Felsefeden, devletlerden Usulden
Acap geçsek bize lütfun varınola?

HOSEY1N CAHİT
Verin benim iki dersim ikisin
Kalıredeyim talebenin bepisin
Bir Mayıs sabahı sinıf kapısın
Roma, Roma diye açtı Genç Cahit

SOBEYP DERBİL
Süheyptür benim adımİlmi içtim yudum yudum
İki cihanda maksuduın
Öğretmek yine öğretmek.

YAVUZ ABADAN
Agora'nın orta yeri sinema
Cümle yunan hanger isoktu yaranıa
Ariatodan Efiltundan bana ne,
Edalım boynuna vebalim.

ILHAN LUTEöL
Ne atom bombası
Ne Londra Konferansı
Bir elinde devletler uınumi
Bir elinde biz Fakir-i Fıkara
Unturunda mı dünya.

IİİCRI FtŞEK
Servi boylu hocam gelmiş diyeler
Siyah kravatı solmuş diyeler
Karagözlerıne dayanamayıp
Devletler hususi ölmü ş diyeler.

FARUK EREM
Garibimnöiıuma Erem diyorlar
Ayşe'yi Fatma'yı haram diyorlarŞairim derdiıne verem diyorlar
Bir de ruhbilime kap ılnıışım ben.

BÜLENT NURİ
Ne muanıına imişsin
Sen ey ders-i hürriyet
Bunca yıldır anlatırım
Ben dahi anlamadım.

SABRİ ŞAKİR ANSAY
Büyük hocam Ansay
Sözlerine man say
Kürsü hanedanıdır
Velialıt Tuğrul Ansay

MAIIMIJT KOLOĞLU
Koloğlu kolda gezer
Bir ince yolda gezer
Ille ortadan yürür
Ne sağ, ne solda gezer.

COŞKUN ÜçoK
Coşkun'um Coşar gider
Gül gibi yaşar gider
On bin talebe senin
Ardından koşar gider.
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Kimde ne varÇ..

OkuZoğlunda
sea

Arselde
nefes

Eaeeı'de
kafes

Uçokda
"alet

Topcuo!usds
adalet

Gtiraoy'da
hltabet

Erginay'da
servet

Abadaada
hikmet

Aylter'de
kudret

Ltitemde.
meserret

BoZer'de
şetaret

Bügede
sUkünet

Beibezde
faaliyet

Eremde
feraset

Berkide
ciddiyet

Fişeslede
nezaket

Berkide
samlmiyet

Derbilde
temşiyet

OZytrUkde
merkeziyet

Hiç 1

FALAN FILAN.
(MtYŞTEREK İLAN)

Güler ile Metin vestiyerde bulu ştular
Fakülte

Bir yakışıkh ile kızlar bakıştılar
Fakülte

Cerideciler içtima ettiler
Kapı ara2ığs

Kı zların nıektuplarım sansiirden geçirdiler.
Alt kat

Çiftler anlaştılar veya bozuştular.
Dolap arkası

Sesi güzel kızlar bir türkü tutturdular.
Lavabo

Talebeler hoşça vakit geçirdiler
Koridor

Bir ideal çift aynı kitaptan çalıştılar.
Kütüphane

Hafız takımı ders saatlerini de milli kütüphanede
geçirdiler.

Kızılay
Zil göründü.

SOĞUK S1İ IİF

:1	 553



Prof. Dr. FARUK EREM ARMA ĞANI (İİ )

Profesörler akşam
yemeklerinde
neler yer?

ŞAKİR BİlEK!
Garsonu çağırdı . Git babama sor ne

yemek yiyeyim, dedi. Ve o ak şam şa
yemekleri yedi

Tarhana çorbası - Zeytinya ğl ı fasul-
ye - hoşaf

K. CAHİT OĞ UZOlLU
Bu gün perhizim dedi. Sonra da şun-

ları seçti Hindi dOl ınanı - Ciğerll Ni-
1kv . Ltıhaaa Tarşusu

FADIL HAKKI SUR
Kese mlllkhaouoiyle tiçlisril s ınıf bir

lokantaya gitti. Her Ihtimale karşı bi-
raz karbonat aldı. Alii balb ile yemek-
leri seçti : Pirzola - Karn ı yorı k - Aşare
Ama pirzolay ı yemekte güçlük :çekti.
Arkası ndan garson terliklerinin kaybol-
duğunu anlad ı .

YAVUZ ARADAN
tşke ıııbe çorbaa ı - Tan ıl ır kebabı -

Zeytinyağlı löhsısa dolmasi - Biftek -
Yoğurt. Sonrada meyaa yedi. Hesab ı
keserken de <Bu giin hiç l ştnlı am
yoke dedi.

JALE AKİPEK
Zarif hocam ız o gece şunlar ı yedi
Sueuklu yumurta - Katl ı ean dolma

yoğurt tatlsm.

SÜHEYP DERBİL ı
Boyası garsona aKsadI sevdiğiniz ye-

mekleri getirins dedi. Gele gete ı Rafa-
dam yoms ı-tu - Katatm huşlamoos por-
takal suyu geldi. Noea ıs ız garson ha-
yasin şişmaulamsmalo için d İıiml 5cr-
bizde olduğunu bilmlyoedo.

NECİP BILGE:
Bal ık çarkanı - Kıymal ı yumurta -

Şambaba istedi. Necip Bey o gece ba-
l ık çorbasin ın nas ıl yap ı ldığı nı öğrendi.
Bir daha yememeğe karar verdi.

MAHMUT KOLOOLU:

Seçtiği yemeklerden birini garson
ualamay ıaca: uLülibullllkten ho şlas-
mam beyefesdi.s dedi. Yemekleri ha.
yan garson getirdi. Hocamız bayan gar-
s000 keazsas ı na davet zorunda kald ı .
Terkiyeil köfte - omlet - kobah toii ı s ı

yediler,

KEMAL ARAR'ss

0 gece ne yedikleri tesbit olosamu-
mış t ı r.

ORMAN E. BERN!

Un çorbnuını - etsiz karnıbahnn - ir-
mik helvas ıs ı kemali atiyetle yedi. Gar-
sona 25 kuruş bulış iş verdi.

KEMAL GfJRSOY

eSen ne istersen getirmekle beraber
bende bir seçmek laaım.s dedi. (Garson
bu sözü anlamadı ) Garson:

— Zeytinyağlı kereviz yok* deyince
nCamm o yoksa şehriye çorbas ı geliri.
verlreia, eöytedlğia şeye bok.a Sonunda:
Taluş kebab ı - Makarnais ıspanak (.)
Ayva yedi.

BÜLENT NUR İ ESEN

Garsonu fazla kekletmedi.
Çerkes tavuğu - Ruısalatauı - Nor-

ma tatl ı s ı - muz istedi. Garson bir de-
höylo karşı karşıya olduğunu anlad ın-
ğısdaas iisillne çekl düzen verdi

HIKMET BELBEZ:

Dilıs gece ne yedlğlnlel yazın dedik.
Amerika'dsyd ı. ödemeli tel çektik.

Şöyle cevap geldi. eDö ıo gece ne yemek
yedlğieol hatırlayamadım. Her Itıtimale
karşı zonlali sandviç yemiş Olabilirim.
SrlSmlar...a

FARUK EREM:

Lokantaya oturdu. Garson geldi.
<Nası ls ın. A'met tsardeşlm.s dedi. Gar-
<un isminin İbrahim olduğuna söyledi.
oBorda bir Amet vardı fl'oldu? deyin-
ce garson onun diizı hapse girdiğini söy-
ledi. Faruk Bey çok yufka ytlrehliydl.
Yemek yrmeden A.'medl ıs ziyaretine
gitti. Hapisbkae de A'mstle çorba içtiler.

COŞKUN 000K'lıs
MUKB İL ÖZYÖROK kvraberdilcr:

Coşkun Bey: Midye dolnsasi, Italyan
makarnası , vanhlyalo sufte iamarlads.
Mskbli Bey lue gar000dass ksdin buda
köfte, ve han ım öbeğl gstlrmeulnl is-
tedi. ntmaos uyuso da unutma ha..s
dedi. <Bunlarla Iyi glders Garson imam
suyunu aolamay ınea, Mokbti hey imam
soyunun mahiyetini garsonun kulağına
aöyleyiverdl.

ANIP ERGINAY ı

Yemek beğesenuedi. Talebe nas ıl im.
tihanda terleme garnondn öyle terledi,

gUs. $onra şu yemeklerde karar k ı-
l ı nd ı : Tutar böreği, Imam buysld ı , <5-
ğii ş . Garson imsmboyı ldıy ı getirirken
fenöl ı k geçirdi.

ILHAN Lf.ITEM:

o gece hsn ı mıyla loksntaya gitti ve
yedlklerini hun ımma ithal etli.

Jambonlu yumurta - pureli rosto -
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AKROSTIŞ

Şule-i irfanına, yansakta biz ?ervaneyiz
Alem-i fenada ancak bir katre bir taneyiz
Kadir-i mutlak için kul değil de ya neyiz
Idrak ile bin güçliiğü bir lö.hzada yendik
ltabbin bize ihsan ettiği akla güvendik
Bir gün seni yad eyleyecekler sana hayran
En güzel huylu en velöd insana hayran
Ruhunda fedakö.rl ık örneği ekeilmedi bir an
Kudreti Mevlşnın bize ihsan ettiği akla giivendik
Idrak ile bir güçlüğü bir lşhzada yendik.

MUNACAAT

Ya rab dersimizi ösön et n'olur kerem eyle
Harabezara döndürme bağımız ı bağ-ı Irem eyle
Bu vatan, bu millet için nabız ya Rab

Her birimizi bir Faruk EREM eyle.

MEDED

Kr eylemezmiş belli, bu dünyada âr eden
Biz zarar hanesindeyiz, vars ın olsun lı r aden
Kimdir idarede giiçlflğil zorluğu inkö.r eden.
Meded ya Mukbil Hocam meded Idareden.

I1.nlar

Arasıra gördiiğiimita ilşnlar:
Paltomu yanlışlıkla alan arkadaşın getirmesi..

Yon i. görülmeğe başlayan ilö.nlar:
Kilidi alan arkadaşın yerine koyması ...

Bu gidişle görülmesi muhtemel ilşnlar
E. F. Sekreterliğinden:
Vestiyeri alanın yerine koymas ı

ER-GÜR

Acaba ne olacağız?

Ben talebeyken, idareden zayıf alırdım diyen
Mukbil Ozyörlik idare :Hukuku Doçentidir.

Ben Ziirih'teyken, Haurio'yu anlamamıştım di-
yen Süheyp Derbil Aınme Profesöriidür.

Ben talebeyken, usulü anlamsmıştım diyen Ne-
cip Bilge, MedeniiHukuk Profesörüdür.

Ve biz hiç bir şey anlamıyoruz. Acaba ne ola-
cağız dersiniz?

HATAY BÖRTUÇENE

Cesaret

Iki kafadar konuşuyorlardı :
GEÇEN

	

	 - Hazırlandım ama, imtihana girmiyeceğim.
Korkuyorum.

Idareden geçenler bazen eille .i Derbil'le geçer	 ..- Neden?
Bazen talii yar olan hande-i Mukbille geçer.	 - Nedeni varmı ? Bu gün subaylar da giriyor.
Arab-ı dille Tilcikleri belleyen talebe	 - Daha Iyi ya Ben de o akıntı ile geçip gidersin.
Merak etmeyin arkadaşlar ille geçer ille geçer.	 GEL-GEÇ

r- ĵ
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Ceride-i Kantarın sinek muhabiri ...... pencereden
dulsul ile masa alma saklanmış ve aşağıda sunacağı-

muz konuşmaları banta almağa muvaff ak olmuştur:

ESEN: Kadın giren eve anayasa girmemel ı .
Çünkü, e hürriyetleri bir öğrenirlerse alimallah hepi-
mize top attar ırlar. (Haınide hanım hariç diğer hoca-

ların şiddetli alkışına mazhar oldu.)

ÖZYÖRÜK: Silsile-i neratip bak ımından aile-
de iki sistemden biri cereyan eder

1 - Kazak sistem: Koca en 'büyük hiyerarşik
amiidir. Onun dediği dediktir.

2 - Kıhbık sistem: Mil ellifler bu sistemin eşit-

lik preılsibine müstenit olduğunu söylerler. Fakat,
umml, objektif, gayri şahsi bir nazarIn incelenirse görü-
Sir ki, bu sistemde de eşitlik namevruttUr. Burada sa-
dece hiyerarşik emir han ımefendi olmuştur. Beyefendi

ise, döşü Önlükiti mutfak şefidir.

EREM: Evlilik hayat ında evveil üç yıl hapsi,
sonra yirmibeş - otuz yıl iş esasına müsten ıd serbest
hapis bünyenin hapisliğe tamamülü kalmad ığı anlaşı-
boca da sahverme uygunlan ır. Bakın, ceza infaz sis-
temine ne kadar 'benziyor.

KOLOĞLU Evlenme yeni bir müessese kur-
maktır. Burada da müteşebbis ve sermaye liz ımdır.
Teşebbüs için en müsait yerler fakülteler, al ko şular ı ,
duraklar ve sinemalard ır. Enfltsyon yapmaması için

teşebbVıse geçmeğe en müsait zaman askerlik ve tahsilin
bitiminden sonra ba şlar. Bu müessese de Iş Kanunu'na
tabi olduğu için, iş yerinin sağlam, temiz ve ayd ın al-

masına dikkat etmek lözımdır.
BERKİ : Sağ kalan eş her derecede mirasç ı oldu-

ğundan, müstakbel kay ın pederin zengin olmas ı da ara-
nacak bir husustur. Adem Babamız bile dünya kend ı-

Bahsecliyorlardl?

TOKAY: Evlenme ile bilönçoda değişiklikler
olur: Öz sermaye azal ır, demiıbaş artar. Bu yeni
demirbaş amortismana tabi değildir. Işletmenin kör
ve zarar ettiği dokuz ay sonra belli olur.

TOPÇUOĞLU: İnsan tabiatında nseknuz içtimal-
lik duygusu insanlar ı ergeç birleşrneğe sevkeder.
(Koloğlu'nuus itiraz ıyls karşılandı.) Evlenme bu duy-
gunun mahsul ılür. Duguit bu meseleyi tesant ıt ile
izah eder:

1 - Miharıiki tesanüt (benzeşmelerden doğan
tesanüt) : Erkek ile kad ın içtimal seviye, sri velatinye
itibariyle biribirlerine benziyorlarsa hayatlar ın ı bir-
leştirmeyi düşünebilirler.

2 - Uzvi tesanüt (benzeyişsizliklerden doğan
yak ınlık) İş bölümü zarureti ve esmerlerin sarışın-
larla evlenmeyi tercih etmeleri misal olarak zikredile-
bilir.

DERBİL: Soyut bir kavram olan devlet, ailenin
gelişmiş, olgunlaşmış bir şeklidir. Aralarında protokol
bakımından şu farkı tesbit ettim: Devlette idare
edenler Lënde yürürken, ailede şimdi idare edilenler
önde yürüyor. Bu bakımdan aileyi k ısaca şöyle tar ıf
edebiliriz: Aile, devletin tersisizmle şmişıdir. (Hamide
han ım ın Sigat snhifeleriuıi kar ış tırdığı görülüyordu.)

FİŞEK: Ecnebi ile evlenen Türk kad ın ı Türk
kal ır. Tiirkle evlenen ecnebi kad ın Türk. olur. Goru-
yorsunuz ki; Türk Vatanda şlığı Kanunu, rabbenöhep
bana diyor.

İslöm Hukukunda erciimle Pakistan'da dört ka-
d ınla evlenilebilir. Amma hukukumuz bizleri bir çiçek-
le yaz getirrseğe mecbur ediyor. Maamafih gürültüsüz
patırtısız, sakin hayat temin ettiği için biz de bu görii şe
taraf tarız.

BELBEZ: Nişanlsnan erkek gemi inşasına ve
donatim ına başlayan bir sanatkörd ır. Evlenen erkek
ise, her teçhizat ı ile sefere haz ır, asayiş berkemal, yol-
cu bekleyen kaptand ır.

BOZER: Evlenme bir seneile olur. Bu senedi
haz ırlamak için zemini erkek ve k ız yaratır. Amma,
senet, erkeğin babası (keşideci) ile k ızın 'babas ı (mu-
hatap) araomda, lehdarlar me ıfaatma, nama muharrer.
olarak tenzim edilir. Binaeusaleyh, kaideten ciro edile-
mez. Fakat, pek temenni etınemekle beraber pek az
raslanan istisnai bir keyfiyeti de kaydedeyim: Kad ın
isterse bu senedi emre veya hamile muharrer şekle ko-
yarak gizlice rizo edebilir,

NOT: Tam bu esnada odaya D. D. T. s ıkıldiğı
için sinek muhabiimiz sizlere ömür olmu ştur. Muha-
biriminin ebediyete zamans ız ufulü sebebiyle diğer
hocalarım ızın konuştuklarini öğrenemedık. Oztir
dileriz.

NECATİ DEVELİOĞLU

Hocalar ı m ı z Evlenmeden
sine miras düşmese idi belki de Hava Anam ızla evlen-
mezdi. Maamafih bu mesele çok müh ınsdir. arakadaşlar.

Ayr ıca bir tez mevzuu olabilir, di ği mı Fikret?

SUR: Evlenme birçok yeni mali meseleler orta-
ya ç ıkar ır. Bütçede en mühim de ğişiklik evlenme yı-
lında olur. Ayrıca kad ın ın her gün esnafa, ti.ıccara

izlediği vergiler de kocanın bütçesine akseder. Tem-
kinli erkekler eşinin tasarruflar ını artırma, eksiltnse,
ihale kanununa ve kendisinin vizesine tabi k ılarlar.
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Hocalar ım ız ve Aşk
Rocalanmız olmalan ile iftihar ettiğimiz cansIz aşk hususunda suallor sorduk ald ığımı z ce

vaplan hayatlsrınm baharmda (1) alan- arkadaşlara nasihat olur düşünceniyle nakledeee ğjz.
Profesör Kemal Maraa sorduk
- Hassas aşk hususunda flklrleolnizt

Çocuklar abc bir baba nasihatmdz bıılunııyıaı . Ciro edilmemiş kız bulun! Eğer o da sizi
ıevlyorna siz de sola zira etmeyin.

Hemen orada Profesörü ile konuşan Tu ğrul ltey'i yakalad ık
—Rocam aşk..	 -
Doşent Tuğrul Azıaay sözü bitlrnaemize fırsat vermeyip hemen yapıştı rd ı
- Aşk kolektif bir şirketin Statösildür. Haz ır cevap lıocaauza teşekkür edip hemen ayı-uldı lı.

tIr ara da düşünüyorduk hangi Hocayı yakalalak diye... Birden gür bir sesle Irkildik.
- Yahu bunu bilmiyecek ne van Aşk hayat ı n algortaaıdır. Söylemeye liizum yok. Konupu

bIt ibre,' Hoeanııodı .
Peki Haram aşk aigortaaı ihdua edilse nas ıl olurdu

- Hani arkadaşlar öyle bir şey olsa aigortiicıLor çok kanan ı rd ı. Ve ben dahi Doçoııtliği o ı -
akır derhal ıdgoreo ı',lığo bnşlordım... Bu arada bir haber geldi. Şakir Hoca odasındaymış . Be-
,en damladık

- Haram (ışık olmak iyi midir, kötü müdür?
-. Arkadaş I Suat hoşuma git ıaculi. Ama revaP ven, ıı eoaeoı bizim dersi aeçmezoinia. A şk, taş,.

aklı ,'. toprak!. Ama bildi ğiniz kara toprak değil, ponbe toprak. liz toprağm en büyük kuauai-
eti de nedir biliyor musunuz? Çok bereketli ve kuvvetli olması 	 Dolayıaiyle insan bile yetiş-

M
Hoca müteheasim. bizler memnun ayrıldık. Profesörler odas ına girerken hemen hepsi.

(a'I r ı tlğlnt göeditb. Profesör Turhan fonu-r ereap verdi
(Devamı bu mecmuada)

KAÇIRMI Ş

Devletler ilııoosi Hukoku deratode Prof.
illeri Fişek anlat ıyor. Yüksel Giikteko not tutu-
yordu. (l{ayır zzb ıt kitipliği yapıyordu) Bir
ara yüksel
- Efendim dedi aniden,
Roeazazz
- Kaçırdı nız mi

XIMMMM

Jale Aizipek
Sübjektif lıüanüniyet ile objektif hilsntluiyot arasında ne fark vardar?
Talebalenin hiisnüuiyeti ashjeletif, hooalarınkj ise objektiftir. Objektif
hüoıı ilniyet lee ouhjektif hionüniyettan daha mfıhimdir. 0 halde, aized
tavsiyem bocalanınızdan öğrenin hüanüniyotj. Zaten, hoea)ana ıuın büs-
nüaiyeti olnıuoavd ı , siz çoktan nutord ın ıu kap ı .

Ilhan Aşıel:
Esas Teşkilüt ltukukuzıa niçin baba,vaaa değil de Anayasa denmiş?
Dü ııyadaki düşünen mahlükatın yiiade 50,5 i kad ın olduğu için bu bu.
kıık dal ı na Anayasa denmiştir. Bahe'zaa ılenooydi, çoğunluğun hakk ı
yemiş ol ıırdn. Bu takdirde de demokrasi değil erkekrasi zuhur ederdi.
Erkokroai tat, .Jellinek'i ı , taosifine o.vgım olarak, diktstoryu reji ınindee
başka bir şey değildir.

Faruk Erem
Sııçluluk ne demektir?
Tatbikutta bu mesele il ıtilbfl ı olup, uaamm ızea tı pkı Monzini'nia tilıi.
riyle tnöfi bir mefhuundur. Yani, insandan insana değişir. Iki nılaal ve-
etmek, daha iyi anhaşıhr herhalde
1) Saveıya göre, aufln osnl ı , zanhıya göre tam suçlu aavc ıdır.
2) Prafeaöre karşı suçlu talebe, talebeye karşı ise, suçlu prufenördür.
Hakikaten itiraf etmelidir ki, şu dünyada berbat aııçlu olduğu halde
ldmze suçlu değildir.
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Teblik.li Kitap

Ae-kmlaşm bitintle Pk E IluemMEM
yeni çıkarttığr Ceza Mulcökemeleni Usulü bi-
töbnij. gördüm. Sayfa1rt -kepkınnıeı idi. Mtk
ettim

- Ne bu hal, ı'etiklj kiğıela Inc baurhnış t l)i.
ye carmina arkadaşım

- Yak eanrm dedi. lÇitabrn ilk devirde mit-
bine yerlerini çizeyim dedim Mitecüt dkuyup bi-
tirdiğim menatı bir de lmktnu Id bi'4iia sattrlaee
eieuıişiiu. Ikinci davirde daha inifnönı yerleri
çizdim. Uçiicıcü devirde daha miihimlertut der-
ken, elöedünıeii elevrimden sonra böyle uldu.
]ten de şimdi uygun bir bilin icoyümn buna:
zTeltiökeii Ritap.

Gel kayfön gel

Ilhan Mdpnk kenarına deralerönden birinde-
- Ben keren ıze ile çieiieneyen yerlerden

Deyince millet ea4map j5jrak, Neden eniP
hc-lee geçme- eueken -neden çahışsut.

Herkes bir gümle iki elli katahm bütün sa-
tırların ı letrenıeı kaleenje çizdöler. Nstl ol.ea sa-
ularak yer kakned ı diye (!> Gel keyfim. gel.
(Nemi Iceyön..)

Pmza

Sayın Monanc ı z Mıdibil Öeyör'ük de ınle ı-jıtdc-
pek tatlıdıv. (tnitiiıemela eienneelim, demin) Öğ.
reneilerin dikkatini çekmcek için, ç ırp ınıp ün..
vur.

Yine böyle bir günde:
- Ne yapayım bilmem -kit Dtlekatjnjzi top-

Innenic için umuda tut lealkayısa, deyince
Yanimda yiireği yanık bir arkadaş eğilerek:
- Nihayet Muklnjl'in de Ibaşaşağı geldiğini

dünya gözü ile göreceğim, dedi.
Dm11 ama, şimdi piçmanı. Hoeaaurzm fakiil-

tere dönmesi için imza topluyor.

ZHR
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'

GÖRÜNÜR
.Bu Hukuk Fakültesi sanki oihcsn gö ıı . ı.nr,

l ıırdan balcılanca hep yalan yürü nur.

içine girildi mi, ayan olur herkese,
-Özlenilon hayaller bir bir tiran gös'annr.

,RA defa günelmel4k bnhsetroel4ıim senetese,
Rütün lalebeler hep sana kurban gorünisr.

Ya büı 'osja ne dersin ey Hukukl ıe arkadaş?.

Ru açılmaz kapılar bize <huan görünvr.

Bir kitap derdi vardır, talebenin başında,
Tamam okumak.için bütçe noksan yünn ı'ö.

Kantin açtlnn-diya bekledik senelerce,
.1tljuzk boş sene geçti şimdi ürgan görünür.

.Hecahara gelince itidalli olmak,
Yoksa Yel M-ya sana hayal aindasz gordnv.<.

Pek Sayı'. Deksnı msa Rügc'şıe bi. Mayısta,
ilecaIsJz ünvaniyle kir de Aya'. görünvr,

O ĞUZOĞLU HÜSEYİN CAHİT'İ herkes se ı ,or,
.Medeniye kolunda leh ta onihsu görünür.

.ARAR'sn tökirlcri hüseyin af enduier....
Geçer köln,, deralerde pey ıaıme can oşon ı s.ür.

OSMAN BERKİ'des, ise lodel,ele<' hep korkar,
Devletler kust ısisi göze yaman <'jsrvnür,

.SÜJİEYLP Niyazi Derkll bu y ıl rohmetiik oldu,

ş'alekelerinde key hsi-i figan görünür.

t,lli Taş>, olerslerinc oluyor facia rağbet,
.1 UNAN Öcisrel gözde, modern lokma,. gars.nir.

ŞAKİR BERKİ eflrklalaş, k,lı kırk yarnr,m der,,

İmlihanda elinde, ta-e-ki n,izon göranür.

Yeni roaifrlere atandı MI.İNCİ. Hoca,
Bu gid inle arada ona iskise görün

Ticaret ıl ısssle ı'in-i sçues'iz ons.,e için,
Daçeni AI İ EOZRR'do'pr ıı i es-bin çörüoiir.

Mektepte şüphesiz ki en şıklemiz giyinen,

KALPSÜZ'dür, ona bizden o ı rma kaftan gos'un ıir.

Velaht TUĞRUL ANSAY izket etli Ilmini,

Ders anlat ırken bize sanki Mercan görünür.

Yirmi dokuz Niso n ın kahraman hocasıdw,

KİORİ FİŞEK gözlerde beş> kah-roman göı 'üussr.

Birer icra menluru olduk daha şimdiden,

BAKİ KURU bu 50c9 bize u,smasa yürü air.

Bir talebe olsotud.'er Say ı n TURHAN ESENER,

Hoca,n,aı n her sözü bize fernıan gorhnnı .

AKİF ERGİNAY bu y ıl abla Dekanveki7'i,

Feyisli eserler iç-in ana ,s ı e yaaa görhnvr.

İftihar ka,Jnağınnss HAKIME TOPÇUO ĞLU,

Fokül-tede herkese AliRvhkoe görninnr.

FADIL HAKKI-SUR Hoca olaüab ıyd,n bu seve,
Telebeye sözlerin starr-ii ,ners>sa yornnsr.

Artık ke1ano ejayrel felsefe d<r ıi içim.,

Yekinğundun Yı l VITZ'en bize hicras ğnı ,issUr.

OZYÖRÜK hI'oca,n ı z ı her an halsrl ı gorua,

Boş kürsü-tü önünde bize «tines- görnnns...

LVTEH km> <e-aa ye, ı i 'mijeye atand ı ,

Fskülte,siz durıs,ken orda nıi hnıon. görüsıss ı

Espri yspmay ı sever, 7tledea'iyeci GÜRSOY,

Bu yarış ta FADIL'a sanki «hırs ı', gersı nür.

HAYRİ TOGAY',n diye işiçtnse seçilirse,
Ancak yedi ,.urnnra için formas ı gorünsir.

İrntiha ı. Komiseri Dovlatlerzi .,IKİPEK,
Çok fazla şiddatindese fak-ü Ile yan görünür.

JALE AKİFEK Hacı. Medeniye okutnr,
Derse devam edendo cinine iz'an gorunur.

Beyefendi tıbbiri KOLOÖLIJ'stv and ırı r,

Kibarlı k b,roııss ada ana nişan gör-h ızar.

Borsa mssas ı elesi biliansesse çok zamana,
AVNİ Z,İ RAKOOLU'ndea nota Sivas yörhnsr.

FaJ. ıültentiz kuvvetli <esad ç.skanrsa,
Sebebi FARUK Hoca EREM irfanı görünür.

Feraizi kit-sadi geç-ele)> ıçin .ih'iıji.
ÇO Ş'KUN ÜÇOK dat-isa oterde dern,s>, yörünar.

Z'ANI)OOAN elcneeklcdir aola ısyda Ş'akat hakkı ,

(t-üssle çaklırn ı sk için bize i,al>ön görüsı f......e

Jtzke,le- Kos' ı:elössjen kalan ysas ne demek.
11-ATIP yÜC!EIIL?16"doa asla ihsan görünür.

KUDRET .4YİTEIO ise lakri'r eder Raaııı 'njı ,

'lale be do'ro ılinleyip dan,s lı oyras ı. şart-sair.

Anayasa tai.lına at,ı rd.ıs ILHAN ARSEL,
Mufa,ısal lokrirlrre geniş isnköss gö,'kn'sr.

FETHİ-ya ksrnk sösiz kaşla çal <şıaa.mjs nen,
Yoksa inci ikaz. günü sat ın tutan- gören.......

SEYR İ TAŞAR ŞİŞMı'lNOüiLU
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SOYADLARINI
DEĞIŞTIRSEYDIK

- Hüseyin Cahit Horozoğlu
- Ali Buldozer
-Yaşar Karatarç ın
- Turgut Kl.lpsiz (geçen seneki-

lerin ağzmdan bu)
- Necip Sille
- Baki Karakocaoğlu
- Münci Revani
- Osman Fazıl Babaoğlu'
- Hamide Topçukızı
- Adnan Morgoğlu
- Ali Nemi Inanma
- Erol Cansevmez
- Turan Giilener
- Adnan Güliz
- Faruk Kerem
- Uğur Uğurlu
- Mahmut Zaloğlu
- Avni Zaptiyeoğlu
- Hicri Karakıravatlıoğlu
- Coşkun Papyonluoğlu

Kudret Güneşten
- Kemal Birsoy
- ilhan Yumuşakipek

<Jale Hanım sayesinde verdik
bunu)-

- Mukbil Yörük (Ozlüğünü kay-
betti)

- Bülent Nuri Kesen
- İlhan Bilaloğlu
- Kemal Solar
- Yavuz Sabandan
-- Ahmet Dikişeri
- Rüçhan Fötörlüoğlu
- Sel5lıaddin Güleş
- Nevzat Kocabaşlioğlu

BN

147
147 lere 451,11 Olesı Hseam,a Bülent

Nuri Esrn'ia ameliyat olması icabetmiş .
Masya yatmp narkoa yapm ışlar. Dok-
tor, bayılmeaya kadar saymaamı rica
etmiş. Hoeaımz 1, 2, 3, 4.,. 4iye suya.
esic yerde 147, 147. 147. 147... diye say-
..aya başlamış

.tdoan SELÇUK

ANAYASA
Soru: Contrat - Social nedir?
Cevap Kongre Sosyal, Fransa

Parllnıentosunda teşrii organ ı
teşkil, eden milli mecliale beraber
iş gören teşrii organdır. Milli
mecliste al ınmış olan kararlar
Kongre Sosyal tarafından da tet-
kik edilerek kanım halini alır.

***

BİR FIKRA
Esniit Hoca otomobiliyle gidiyor-

muş. Trafik kontrol ekibi yolu kesmiş.
Birisi:
- Ehliyetiııio var mı ?
Faruk Bey:
- Hem de Avrupa!
Bu dola polis:
- Geçmez beyim!
- 0 neden?
- Yerli mal ı haftas ı da oodan!

KAZA
Avrupa'da baca geçirdikten asma

döotişüode Fakülteye ilk geldiği gibi
Hocam ız Kudret Aylter'e arkadaşlan
hoşgeldin diyerek geçirdiği kazadan
etürli !,ioilatülerifll blldirmişier.

Koridorlarda onların gülerek bi-
kalaştıklarmı gsren bir hademe derhal
atıl" ve Houaıım elini a ıksrsk

Tebrik ederim efendim, demi7.

Adno,a SELÇUK

QUI
Oğuzoğlu hocanuz Isviçre'ye bir

seyahatinde boş bir vakit bulup
biraz dolaşmak ister ama yaln ız-
da hiç tadını alamaz o sırada
kaldırımda yürüyen çıtı pıtı biri-
ni görür yaklaşlr:

- Parlai - Vous François Ma-
deınoiselle?

- Qui
Hocamlz tebessüm eder ve de-

vsmla:
- Ben de Qui der.

Ertuğrul Güven

Siyasi Tarih imtihan ın-
da verilen cevaplar

Imtihan kdğıtkrnndan değ<ştırü-
med.en alınmıştır.

HARUN REŞIT:
* H. E. Asur tarihinde adı ge-
çen bir hükünıdardır. Sezarın çağ-
daşıdır.
* H. E. H. Meştutiyeti ilan eden
ve gülhane hattı hüınayununu ha-
zırlıyan ve okuyan Türk padi şa-
h ıdır.
* H. R Babil Kral ı 'dır.
* H. P. Osmanl ı İmpsratorlu-
ğunda yüşamış bir Abbasi halife-
sidir.
* E. İt. Osmanlı Padişah ı olup
(XVIII. Yüzyılda) Osmanlilarda
ilk defa altın para büstırmıştır.
* H. E. llkçağda Ispanya'da ya-
şamış dini bir adamdır.
* Baba Meiikesi Belkls ve Babi-
un asma bahçeleri H. R. zaınaııına
rastlar.

(50m, ooyfo 10 de)
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LERIDE-1 KANTAR
Y ıl: 1963
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J<aca£wunwz ve fi3anfa£a't
HIçrl Fişek .........Merkez Bankas ı
Coşkun Üçok ...... Şekerbank
Osman Berki ......Osmanl ı Bankası
İlhan AracI .........Pamukbank
Mukbll Özyöriik ... Demirbank
Yavuz Abadan ......Kan Bankas ı
Seza Relsoğlu .......Denzcilik Bankas ı
Mahmut Koloğlu.. Esnaf Bankası
Paul Koscbaier ... Yabancı Sermaye
E. Nuri Esas ......Hürriyet Bankas ı
Jale Akipek .........Akbank
Y. Karayalçın ......Ticaret Bankas ı
A. Bozer ............Cuven Sigorta

T. Aıısay ............Coke Basık
K. Ayiter ............Banka dj Roma
A. Zarakolu .........Deutsche Bank
A. Erginay ......... İş Bankas ı
Şakir Berki .........Vakıflar Bankas ı
Faruk Erem .........Banka di Crlminologia
Bak! Kuru .........Devlet Bankası
Halük Tandoğan ... Tebessüm Basık
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DEKANIMIZIN ba şını önüne eğınesinden,
Aşırı inadmdan USANDIK.
Prof ESEN IN cübbesjnden
BALTAn ın şivesinden USANDIK.
KARAYALÇIN'ın kitaplarının hacminden
AKİF beyin yoklamalanndan USANDIK.
KEMAL GÜRSOY'un Ceridede benimle u ğraşmayın karışmam

tehditlerinden
OSMAN BERKİ 'nin canlar yakan bitirme imtihanlarmdan

USANDIK.
OĞUZOĞLUNUN övünmelerinden,
Doçenti ALİ NAİMin aşırı otoritesinden USANDIK.
ŞAK İR beyin arkada ş diye ders anlatışından
MÜNCİ KAPANI'nin derste gözlüğiinü çıkarıp silmesinden

USANDIK.
FARUK hocanın naza ı iyelerinden,
Yakışıkli UĞUR beyin kurpratiklerinden USANDIK.
KOLOĞLUNUN kibarl ığından,
TANDOĞANIN kürsüdeki gülüşünden USANDIK.
ZARAKOĞLUNUN ciddiyetinden,
BAKİ KURU'nun devlet babas ından USANDIK.
ILHAN ARSEL'in imtihan totosundan,
COŞKUN ÜÇOK hocamızın kırışık beyaz mendilinderı

USANDIK.
ILHAN AKIPEK'in dersde güle söyleye su içi şinden,
JALE han ımm kürsüye t ık tık vurınas ından USANDIK.
TUĞRUL ANSAY' ın meaelelerinden,
BOZER'in imtihanda kanşmam ihtarlarmdan USANDIK.
ABADAN'm 14 lerinden
GÜRÜZ'ün koltuktaki sallanmas ından USANDIK.
HAMİDE TOPÇUOĞLU'nun hüsniniyetinden,
TURAN ESENER'in giyini şinden USANDIK.
KUDRET beyin Roma takrirleriııden,
SEZA beyin not dikte ettiri şinden USANDIK.
Anhyorum sizler de bizlerden USANDINIZ,
inanın bizler de art ık öğrencilikten USANDIK,

TURAN

'd iiiİ 1 IJiI	 -	 ili
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ŞABAN MİRZOTİ KİMDİR?
- En geç 1965 y ıl ının ilk haftas ına kadar telle bildirmesi,

bilene verilecek hediye K ırkiki ile geçme yollar ın ı gösteren ki.
tab ın son tab ından bir nüsha.

- Yakışıkl ı bir jön uzun saçl ı sarışın bir B.B. arıyor. Ta-
liplerin KTG rumuzuna ı nüracaatları ilan olunur.

- Dikkat! Dikkat! Hocalar ım ızın kitapları bütün eczane-
lerde satışa arzedilmi ştir. Fiatlar her keseye uygundur. Du-
yurulur.

Aziz kafas ı ş işmiş dinliyenlerimiz: Bitmesini sab ırsızlıkla
beklediğiniz proğram ı m ıca hamiyetli sanatkSrımız ALI BOZER
den dinleyeceğiniz şark ıyla son veriyoruz:
Gelin arkada şlar gidelim kantin veya odama,
Üstelik pasta ve çaylarda bedava
Dökelirn dertlerimizi ta fecre kadar.
Biliyorum uçacak sözlerimiz havaya.
Allaha ısmarlad ı .ı . ık

Muhterem dinleyicilerimiz Reklnmlar ve küçük ilanlar
geçidi sona erdi. güm... giim

Say ın dinleyiciler Haberler bültenimizi sunuyoruz,
Spikerıniz Fadik Saç ıuzun.

ELEMELER ÇEKILDI. Makar: A.Ü.H.F.).
Birinci sın ıfta	 : 1) Isl ı k ve Yuhs Hukuku,

2) Tarih-i Palavra Hukuku,
Ikinci s ınıfta	 : 1) Bela - ı Borçlar

2) Şive-i İdare
Üçüncü s ın ı fta	 : 1) Usul-ü Cürmiye

2) Derd-i Maliye
Dördüncü sınıfta : 1) Beş balyozlu Ticareti Hukukiye

2) Yoklama-i Usul-i Hukukiye.

FARUK EREM merih Birinci pek a ğır Ceza Mahkemesinde
yaptığı savunmada ölüm cezasınm bu gezegende de kald ırılma-
sını istiyerek hak sever Merihliler taraf ından ıslıklandı .

AKIF ERGİ NAY Yönetim kurulu toplant ısında beş yı l-
lık Kalkınma plan ı n iç finansman ına yard ım maksadiyle bir
paket zaml ı YENI HARMAN içti.

ALİ NA İM INAN inan ı l ır kaynaklardan haber aldığımıza
göre geçen senenin aksine olarak birinci s ın ıf öğrencilerine
iltifatlarda bulunmakta imi ş .

HIÇRI FİŞEK imtihanlarda yalnız son a ın ıfların canlarını
yakmaktan usanarak Dekan oldu. Şimdi Fakültenin can ını
yakmaya başlamıştı r.

BAKİ KURU Alacakhs ı olduğu bir gayri menkul sahibinin
gayrımenkulünü, vinçlerle havaya kald ırt ıp altına tekerlekler
koydurduktan sonra yedieminiıı deposuna tevdii ederek, üs-
tad olduğu bu sahada meslekda şlarının takdirini toplamışt ır.

OSMAN FAZIL BERKI: Şimdi aldığımız bir habere göre
Hac ı Bayram Camiinin baş müezzinliğini, devaml ı ısrarlar kar-
şıs ında kabul ederek gür ve kuvvetli sesini dinda şlarının hizuse-
tine vakfetmiştir.

Haberlerimizi dinlediniz. Dan;
Saygı değer dinleyicilerimiz: Teknik elemaıılarım ızın gör-

düğü lüzum üzerine proğram ım ıza bir sene ara vermek mec-
buriyetinde kalacağız. Özür dileriz. Hoşca kalın

Hazırl ıyanlar: Turan ASLAN, Saim KARADA Ğ, Coşkun CABI
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3£o.ca£cvunwza Veda J£ed4>eöi
S. Şakir Ansay: Tanndan Rahmet
Kemdl Arar: Tanrı dan Rahmet
Yavuz Abadan: Filips marka jimnastik aleti
Jale Akipek: Bir adet vizon kürk
Kudret Ayiter: Papürüsler Taşbasmalar...
Ö. İlhan Akipek: Kırmızı spor kadillak
Tuğrul Ansay: Bir çift yaka Balenas ı
Uğur Alacakaptan: En genç doçentlik payesi
T. Bekir Balta: Geçti sevdalarla ömrüm plSğı
0. Fazıl Berki: Üsküdarda bir köşk.
Şakir Berki: Amme cüzü
Ali Bozer: Bir çift boks eldiveni
Erol Cansel: Bir çocuk arabasi
Faruk Erem: Çift parmakla tutulmuş alt ın terazi
Akif Erginay: Para basma makinesi
E. Nuri Esen: Kürsüde bir jön ' rolü
Turhan Esener: Tebessümü için bir gümüş plaka
Hicri Fişek: Biraz güler yüz
Adnan Güriz: 1 adet 3. sigaras ı , 1 adet papaz kazas ı ve Fel.

sefeden mezesi
A. Naim man: Kurtuluş Istasyon Mah. Muhtarlığı
Mahmut Koloğlu: ,,Bekgrlık sultanlıkt ır yazılı bir levhacık
Yaşar Karayalç ın: Canlı Kütüphane Unvanı :
Miinci Kapani: Bayan Arkadaşlarımız Ka.,,. ni
B ılki Kuru: Sürat Felhket sab ır selmet yazı lı levha
H. Cahit Oğuzoğlu: Çalışkanl ık rekoru hocam ıza ait olduğu

için maşallah altın nazarlık
Mukbil Özyürük: İdare Hukuku oteriteliği
Hdmide Topçuoğlıı : Sab ır, cesaret, muvaffakiye ı .
Adnan Öztürel: Bir Balyoz, bir balta, bir hizar makinaa ı, otop.

al de yardımcı olur.
Halük Tandoğan: Çok şey bekliyoruz muvaffak ıyetler
Coşkun Üçok: Bunışmaz mendil
Avni Zarakolu: Hususi surette örülmüş askunduras ı

DAMAT

*

ALMANYADA
Siyasal tarih dersinde Coşkun bey Almanyan ın Geopoli.

tik durumunu anlatıyordu.

Almanyanın her taraf ı açıktır, is ıilhya müsaittir. Bu se-
beple Almanya ile ilgisi olmayan bir çok savaşlar Alman top-
rakları üzerinde cereyan etmi ştir.

Meseltı Fransa ile Rusya aavaş tı. Savaş Alman toprakla-
rı üzerinde oldu. 1905 te Rusya ile Japonya aava şt ı; savaş
nerede oldu? Ön s ıralardan bir arkadaş Almanyada. diye ba-
ğırdı .

Halil KİLIÇ
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(*tia
Kudret Ayiter: Roma Ordusu Başku.

mandanlığı
Seza Reisoğlu: Haciz memurluğu

Koloğlu: Marijinal bekkl ık sabn
Zarakolu: Plgnlı ekonomide yetişmiş

plAı2lı talebe

Baki Kuru: Mübaşirlik
Kemal Gürsoy: Muhakeme ve muhasebe
0. Faz ıl Berki: Fahri devletler reisliği
Turhan Esener: Tavsiye mektubu (tor-

pil)

Adli Tip: Kasatura

Deniz Ticaret: Deniz teknesi (Mehtapta
seyahat için)

Hayri Tokay: Fazla talebe b ırakmama.
nın çareleri kitab ı

Jale Akipek: Yumurta (sesinin kssılma-
ması için)

Ilhan Akipek: Talebelerin marko pa-
şalığı

Bülent Nuri Esen: Bant (tezahüratı
almak için)

Oğuzoğlu: Ayrı bir nezaket dersi profe-
sörlüğü

Fişek: Kanun itilaflarrnda beynelmilel
hakemlik

Faruk Erem: Hapishane psikozlar ve
bilumum suçlu psikatrisinin tetkiki-
ni sağhyacak müddetçe gardiyanlik

Uğur Alacakaptan: Teaddüdü zevcat
prensibinden istisna tutulmas ı

Erginay: En fazla geçim çoğaltımı pren.
sibinin nazariyatçılığs

Ratip Uluğ : Kuştüyü sezlong ( İmtlhan-
da uyuması için)

Balta: .Ak saçlarıma değil gönlüme bak
sevgili» şarkıs ının yazılı bestesi

Talebeye: evvelemirde teksir paras ı ,
saniyen imtihan sabrı, salisen diploma

Tuzlu sevda

*

Kemal Tahir'e
Güya o hocay-ı ycgne
Gelmiş teksir için cihane

KORHAN
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leriae hediye ediliyor. Ankara sokaklan gelin gibi dola şan veherkesin nazarın ı üstüne çeken hukuk talebelerinin ba şındaki
bereyi takip etmekte.

Hepimizin başında cicili bicili (Kadife, Mavi Kordela S ır-
ma) ü bereler var. Bir yemek zaman ı Vekil Mektebi ziyarete
geldi deniyor. Yüzlerce talebe yemekhaneyi bir anda bo şaltıyor.

Adliye Vekili Mahmut Esat Bozkurt ortada etraf ı beş on
halka halinde talebe ile çevrilmi ş, Vekil söze başlıyor. (Atatür-
kün nutkuyla açılma şerefiyle mübahi hukuk mektebjnjn bir
sembolü olan Berenizden memnumnusur) diyor.

Yine Nef'ii Zeman (Hadi Okan'ın) irticalen cevabı .
Emrettiğin gün Mektebe Es'at Beyefendi.
Sapsağlam olan başlarınuz hep berelendi.

Naci EREL

Muhterem Hotom FARUK EREM'e

Dokuz gün kalmış
Ne haber?
Dokuz gün,
Bilmem kaç nazar/ye ezberlemiye

-	 Daha bilmem kaç sayfa

	

(	 okumağa Ceza Usulünden

	

f 

j	

Dokuz gün işte-
Sağ elimin beş parmağı.2 Solunsa dört parma ğı

kadar gün
Kısacası ! .....
!Iıl kim ister çeki/ir

ister çekilme
Ben 114k/m olm ıyacağım

nasılsa.
Savcı,
Sanık düşman ı
Beraat te talep eder belki
(Bir kaza eseri!)
Savcı da olmam ki ben.
Bullow'u Kohler
Perişan etmiş,
Rocco en ak ıllı/arı,
Ne ifrat, ne tefrtt demiş.
Ben Beccaria'yı severim en çok,
En yürekten-
•Dei Delitli e De/le Pene.yi

okumadım mı
.Kriminal Tango. var

dinlediim-
Ben çaresiz, ben san ık
Profesör önünde
Allah bilir kdğıda

.'Kriminal Tango yu yazacağım
.Allahciamoci net tango
be/la pupa, fior del fango

Sezer Ayşe GÖKHAN
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ARKEOLOJIK
ARA Ş TIRMA

Y ıl 4964. Günlerden Mart,. 31 1. Taz ı bundan 3000 an-
ne sonra bugünkü Hukuk l ı'uküllemizin bulunduğu s,rtta
bir akşıyak küçlik bIr madeni parça buluyor. Üzerindeki
puulur, çamurlar silindiktez nonra bütün dünya arbeolo ğla.
rrn ı dbşünrcye sevk eden A. Ü. H. F. harfleri ortaya ç ıkı -
yor. 0 günün gazeteleri bu olay ı büyük man şetlerin yay ın.
llyorjar.

Rozetis bulunduğu yere A.Ü.H.F. tepesi ad ı verilerek,
bu tepede tahn,lnen yirminci nu ı rdan kalma bir saray hara-
bealnln bulunduğu ilim hlemlae bildiriliyor. K ısa bir müd-
det sonra da arkeolojik ara ş t ırmaya baş lan ı yor.

Kaz ılar Iki nnktada ayn ı anda Soşl ıyor. Bu nnktular-
dua biri bugünkü S.B.F. nin bulundu ğu yer, diğeri Ise Itü-
kiyat Faküilrninia bulunduğu loimmdı r.

S.B.F. nin bulunduğu es ıd.bir Inek kafas ı ele geçmiş ti. Faz-
la düşüameye vakit kalmzdun öğrencinin biri heyecanla,
(Bu inek 20 aol yüzy ılda bu topraklarda ya şıyan insanlar ı n
totemiyd.i( diye bağırdı . Fikir münbet kar şı landı ve S.B.F.
öğrenellerinin 30 net as ırda yaptığ'ı bir azluük yüzünden
4964 y ı l ında hınk efendi bugün ya şıyan bisterlıs totOmi eta.
rab tarihe geçti.

Bu sırada kaz ılar ilerlemiş, bugünkü flrtjderlsı (non
nımf) bulunduğu kıs ımda yeni ip uçları bulunmuştu. fltBıas-
sa tahta parçaları üzerine ucu niyet demirlerle oyulmu ş
INEK. BAOtNEK, MÖO......gibi çizgiler dikkati çekmişti.
Acaba bu çizgiler neyi ifade ediyordu. .0.11mler bunu müna,
başa ederken arkenloji üğre ııcllerinden birinin sesi mtlsaka-
şayı bastırdı .

Buldum, Buldum............

Öğrencinin bulduğu tahta parçanı üzerinde bir inek ren.
zıt ve resmin karşınmda da inek kelimesi, I şte Öğrencinin
dayand ıgı bütün venika bu......Genç arkeologun iddiası şuy.
4m (Bu çizgiler bugün bizim etinden, nütünden latifade et-
tiğinılz Ineği ifade etmektedir.) Öğrenci haklıydı . 3000 sene
sonra da Olsa inek yine isekti.

Orada bulunan tarihçi Ise gururla not defterine şunları
kaydediyordu. (Bundan 300 sene önce de e günün lz ıaasılau,
hayvanlar ı eveilleştirecek kadar bir medeniyet seviyesine
erlşıeişlerdi.( 'Neticede flrljdere lnakhsııe adım vererek di-
ğer meselelere geçtiler.

Al ımlee bu kararlar ı veredursunlar, bu esnada ılo ka-
z ılar devam ediyor ve profesörler odas ında baz ı masa ve
000dulya parçalar ı, bir çok kitaplar, bir bünt bulunuyor.
Bu parçalar üzerinde inceleme yapan bllmlcr ittifak ballnde
A.U.H.F. tepenlzde bulanan kal ıntıların bir Kral sarayı ol-
duğu fikrini tekrar teyid ettiler. Ikinci karar ise b0st hak-
kında Oldu ve (Bu büot A.Ü.ht.F. nnruymda uzun zaman
kühüm süren bir Kra.la aittir), dendi.

Son münakaşa ise sandalye, mana kal ıntıları Ile kitap.
lar üzerinde oluyor. Baadalya, mana k ırıntıları ha)skındalnl
hüküm çabuk veriliyor. )O günün insanlar ı yemekleri mama
üzerinde nadolyeye oturarak yerdi).

Kitaplar mevauuna gelince bütün k ıyamet işte burada
koptu. .kllmler bu kltupinr ın hangi ilim daima ait oldu ğuna
bir türlü karar veremiyoriardi. Neticede oy çoklu ğu Ile,

-- Siyasi Tari: ı 	 Coşkun Üçok laimli birinin az ıkl ı ba-
yat blkkyeoi.

- Borçlar Hususl Necip BIlge taraf ından yandan bi-
kkye kitabı .

- Roma Aile Hukuku Kudret Aylier tarafından aşI
Nu şlo Ayirete yas ılan ve ideal alie nas ıl olmalıd ır mevanla
mektuplar denemesi.

Hukulı Usulü	 Basit bir Tiyatro eseri.

- Ekonomi	 Açl ık ve tOkiulz masalları .

- Ceza Mubukemelert Usulü leazariyeleri 	 Faruk
Ercoş ndi ı bir şairin şiir derlemrai.

- İş Hukuku Öğrencilere çal ışma metodunu üğreien
cep kitab ı.

Fernlz Bilmece kitab ı olduğuna dair gerekli karar
verildi.

N. Ergin GÖKÇE

c--^
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Mahmut Koloğ lu Hatam ız 1 nci s ı n ı fta Ekonomiden imfi-

lıan yap ı yordu. Karşı s ında s ıros ı n ı bekliyen 35 40 ya şta.

r ındz hamle bir kad ı n vard ı . Kad ı n s ı ras ı gelince ıpaaya

oturdu. Mahmut Koloğlu Hocam ız kad ı n ın şişkin karn ına,

sonra yüzüne bakt ı ve sualini sordu

- Han ım efendi, birinci sualiniz Matihusun Nüfus Na-

zariyesi.
Yan s ıı ado da şı k giyimli bir bey oturuyordu. Hatam ız

gene beyllü saatlerinden birini beye sordu ı
- Eeyefendi, evli misiniz?
- Evliyim ve 5 çocukluyum.
Bunun üzerine Hatam ı z suolini potlott ı ı
- Beyefendi, birinci sualiniz Doğum tandidi meselesi.

T. HAB İBOĞLU

EREM'DEN
İ LHAMLAR

Pişıiyl b ı rak, ineklemeye bak; bu bir ikozd ı r.

(Nisan öğüdü)

Eleme komedisinin oynanmas ından b ı k ı lmod ı m ı?

(Aksüldmel of yeni yünetmalik)

Kahvede a Şeş . Cehoro atonfa inekleyen aras ında ne fark

var? Biri çokar di ğeri çokmoz.

(Sosyal adalef grubu)

Kıraathane hürriyetinin almad ığı yerde fakülte rejiminden

bahsedilemeo.
(Aliman' ı n avukatı)

Nas ıl ki kalbin mihoniki atışı yaşondığına delil ise bunun

h ı zlanmos ı da daraco ğına delildir.

(imtihan kapısı)
C. COŞKUN

O tsfl ı gürüniişün

Bin vuslato becinldir.

Sat ı rlor ın hayat verir

Sunan ise ıı zeldir.

İnanlıi sSiyasim» tona

Sizden . Os3esi . eldir

Bukadar . Sunluk . yeter

Kı yınçlora . gel son ver.

Û. DİNÇ

siieüı

Abo,fma Müholağo

Özge	 Başka

Bunluk t Buhron

K ı y ı nç	 Suikast

Naf. ı Kelimeler nSiyasal Tarihe kifakından al ınm ıştır.
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HOCALARIMIZ PAN NUKTELER

Prof. Jale Akipek: Asa., can ım aniamıyacak ne var? Muns, birinci parantele, mütevef la sonra
usul ve füruğ terekenin 3/4 u, yOni şey anlaşıldı dimi?

Prof. Şakir Berki: Arkadaş sana bir soru daha..: (Not: ya 15 ya da 16. sorudur. Bunu daha ba şka

sorular takibeder.)
Prof. Mahmut Koloğlu: Çalışmıyorsunuz bilen di, çalışmıyorsunuz.

Prof. Yaşar Karayalç ın: Şimdi s ıra tarife ySn ı Öztürkçecilenin deyimi ile tan ıma geldi.

Doç. Bahri Kuru: icra zor derstir, avukatlar bile bilmezler de icra memurları kahkahalarla onla-
rm haline giilerler.

Doç. Munci Kapaisi: Alişamadığım tek kelime özgürlük. Ben bu kelime yerine hürriyet diyeceğim,
bunu da biraz genci olmama bağışlayın.

Prof. Faruk Erem: Ceza usulü geçen sene oku tulnıadığı için ımuttum. Müsaade ederseniz dersi-
nizi kitaba bakarak anlatacağıın.

Prof. Hamide Topçuoğlu: İlk 120 sayfadan mu af değilsiniz, ama yine de çal ışın. Hep böyle diyo-
ruz bakın yine de çalışınıyonlar.

Doç. Turgut Kalpsüz: Bu könu anlaşıld ı mı be yefendiler?
(Not: Beyefendi tbinino k ızlar da dahil)

Efendim, şive çok mühim. Nasıl Alman, Türkçe konuştuğunda biz zevkleniyoruz, biz da ezanı
Arapça okuduğuınuzda Arap zevkleniyor. Çünkü şiveyi uydılranuyoruz.

Coşkun UÇOK

Bu da çok haklı söylemiş. Hakikaten, ızdırap lar ihtiraslardari doğmaktad ır. Meselü, not alma ih-
tirasınız olmasa beni burada dinlemek ızdırabına lzatlsnmazs ımz.

Coşkun ÜÇOK
Ilhan Akipek hocanuz dağlardan geçen s ırıır larda akarsııları paylaştıran sistemi anlatıyordu.

Biri yanındakine sordu: '.Peki ya akarsu yoksa. Yan ındakinin cevab ı sınır komisyonlarma fikir ve-
ı ecek kadar kuvvetliydi:

Komisyon üyeleri dağın zirvesin ıfe su dö kenler. Hangi taraflara akarsa ona göre paylaşt ırır-
lar.

Ceza hocam ız Eralp Özgen, ölüm cezas ın ın an lat ı lmas ı s ırasında ölüm cezas ın ın her zaman kor-
kutucu . tesirini göıteremiyeceğini söyledikten son ra harpte kurşuna dizilecek bir gencin yazm ış oldu-
ilu bir mektubu okudu. l3enç mektubunda arkadaş ların ı ,li vermediği için kıvanç duyduğunu ve ya-
tam uğruna öleceğinden dolayı ölüme seve seve gidece2iiii duygulu bir şekilde uzun uzun anlat ıyor-
du. Hoca mektubu okumayı bitirince kahramanl ık duygulaii kabaran s ın ıf alkışlamaya başlad ı .

Şaşıran hocam ız ellerini iki tarafa açarak '.Fa kat arkada şlar yazan ben değilim'. demez mi?
500 lira ile adam öldüri.ilür müyahu? Çok ucuz bir adamm ış .

Erol CANSEL

HIJKUKÇU DEDIĞIN DOŞTJNUP TAŞİNMA DAN FIKRINI RAPPADAK ORTAYA ATMAZ.
Turhan ESENER
Derleyen

Haldun AKYÜREK
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- Biz gençliğimizde bu yoldan
giderdık.

Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (Il)

Şu beta.ı Hukuka giren girmeyen pişman,
Çekiyoruz bin derdl, bi-insaf hocalardan.
Başta tek saç kalmad ı , dlzlerlmlzde derman,
Ama gayemiz hep bir, hep diploma pe ş inde....

SADIK ERDOĞAN

T
İyi çocuktu Ulkü.

KIYAFET BALOSUNDA

HOCALARIMIZ

TANJU UYGUR

kun Üçok: Frans ı z Kontu
Iret Aylter: Roma Senatörü

Ilhan Arsel : Asker
Bülend Nuri Esen : Sünnetçi

Turhan Esener : ilkokul talebesi
Tuğrul Ansay : Atlet
Ilhan Akipek : Diplomat
Şakir ve Osman Berki : Futbolcu

kardeş ler
Hicri Fişek : Tenisci

Ali Bozer : Matador
Baki Kuru : Bekçi
Mahmut Koloğlu Şoför
Erol Cansel : Diplomal ı Berber

Turgut Akı ntürk : Maden işçisi

Seza Reisoğ lu : Garson

Burhan Gürdoğan : Dl şçi

Tahsin Bekir Balta : Karadeniz U.
şağı

Munci Kapani : Ingiliz Lordu

Avni Zarakoğlu : Japon Elçial

Halük Tandoğan : Tarzan
MukblI Özyörük ve Akif Erginay

Killlrıgler
Faruk Erem : Tek gözlü korsan
Turgut Kaipsüz : Kazanova
Gürgfin Çelebican: Jandarma
Jale Akipok: Mürebblye
Yaşar Karayalç ın : Politikac ı

MERSIYE-I HUKUKIYE

Önce test imtlhan ı , sonra girdik Hukuğ a,

Altı ay ense yapt ı k, on gün çektik k ı zağa.
Geç geldi başa ak ı l, baş lad ık ağlamağa,
Harcad ık nice y ı l ı , renkli hava peşinde.

Geçiyor günlerimiz yalan ile, dolan ile,
Baz ı rn ız kuru ekmek, baz ımız soğan Ile.
Farka ızd ı r bizde geçen, s ı n ıfta kalan ile,
Hepimiz ayni yolda, hava . cIva peş inde.

Yönetmellğlmlz mort, biz tutar ız yas ın ı ,
Inek bile tekmeler, k ı zdı m ı buzağsı n ı .
Klmlmlz Sosyallsttir, bilmez ama A'a ı n ı ,
Klmlmlz çok h ızl ı y ız, hep buriava peşinde.

Bütün sene gelmedik fakülteye nedense,
Klmlmlz çay, dana, parti; kimlmlz yapt ı enae.
Ders çal ışıp lmt!hana haz ır gelmedense.
Ömrümüzün yar ısı geçti, hoca pe şlnde.
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HOGALARIMIZA AĞ IT

Yazan: A.C.K.

- Öyle bir fakültede okuyoruz ki
hocalar olmasa hiç çekilmez. -

Kudret Atiyer Için
Bir insan üzülmekle girmez elbet komaya
Biliyorsunuz çocuklar bütün yollar Roma'ya.
BüIend Nuri Esen
Babam alm ış . soyad ı m ı asl ı nda uymuyor bana Esen
Haddizat ı nda olmak iktiza eder bana uygun soyad ı

'kesen'
Coşkun Üçok
Asl ı nda sizi ilgilendirmez sultan Palamutun yapt ı klar ı
Ama ylne de söyleyin, çocuklar, neydi Yunanl ı lar ı n

tapt ı klar ı
MukbiI Özyörük:
Ki ş iler bulur hatas ı n ı misalleri deneye deneye
EviBt. seni beklerim yine burada, seneye.
Mahmut Koloğ lu
Hocam, yok mu hlç geçmemizin ümidl
Oysa bir kerede bellemi ştim Adam Smith'i
Halük Tandoğan için
Kl ş i huzursuz oluyor sevdikleri öldükçe
İçimiz aç ı l ıyor beyefendi, zat ı ilnlz güldükçe
Akif Erginay Için
B ı rak ı n ı z ş imdi en az geçlm lndlrlmlnl
Hiç denediniz mi acep 4 günlük aimidin sindirimini
Tahsin Bekir Balta
Talebe derslerimize oldukça kalabal ı k glrmelldir.
Balta hoca o zammı hamsinin değerini bildirmeildir.
Ilhan Akipek için
Başa ç ı kamaz kar ı m, benim bu huyumla
Bu gece de yataca ğım bir bardakc ı k auyumla.
Gürgan Çelebican için
Matematik lisede bir bely ı kül idi
Kulunuz imtihanda dut yemi ş büibüi idi.

SIZLERE, BIZLERE TA ŞLAR VAR

HUKUKTA ..AH!. ÇEKENLER VAR

MUHS İN BILGE

TU Ğ RUL ANSAY
Verir dersini türlü-çe şit Ş irketten
Usanmaz derste tahtaya yaz ı p ş llmekten,
Hocam evlen art ı k, n'oiur
K ızlar mahvoldu (AhI) çekmekten...

MUKB İ L ÖZYÖRÜK
-Hukuk şehrinde turistik bir gezidir deraim. der
Gözünü aç yavru bu gezi gene birde biter
Öğ renmedlysen vlrgülünedek tarlflerini
Gitti bu aenen de Tanr ı affetain takairini...

KUDRET AY İ TER
Ağır ağı r anlat ı r derslerini yerinden k ım ı ldamaz
Dekan olunca cemiyet seçlml yapt ı rmaz
İyi bilir mal ı n ı n kadr-ü k ıymetlnl
Çantas ı parçalansa da elinden b ı rakmaz...

BÜLENT NUR İ ESEN
Eskidendi efendim ol Anayasan ı n tad ı .
Düşmezdi dilinden -Hürrlyet- a ı rttan kaftn ı
S ı n ı ftan ç ı kan sesten okulda ders yap ı lmazd ı
Alkışs ı z -yuh. suz Anayasan ın tad ı olmazd ı ,..

TURHAN ESENER
Öğ renir önce üç ki ş inin ad ı n ı .
Derslerde sorar onlar ı n hat ı rı n ı
Ayni Haklar epey karışı kt ı r ama
Şaka kar ışı k duyurmaz ac ı s ı n ı ...

FARUK EREM
Sanma yaln ı z Ceza Hukukunda
Hümaniattir hocam ız Imtlhanda da,
O'na göre katiller süt kuzusu
Babas ı n ı boğazlay ıvormiş anas ı n ı n yavrusu...

MAHMUT KOLO ĞLU
İmtihanda ba ğı rı rsa hiç korkma
Rahat s ı n ıf ı geçtin
Sabah ezan ı gelmezaen imtihana

-Bifendi. ayvay ı yedin...

COŞKUN ÜÇOK
Dinleyenler bilir derslerinin tad ı n ı
Serpi ştlrir konulara f ı kraların ı ,
meşhurdur papyonu ille mendili
Sevmeyen yoktur hocaiar ı n kral ı n ı ...

1. SINIFA
Sekizyüz kiş i birden al ırlar
May ıaa kadar rahat b ı rak ı rlar,
Yedi derale elini ba ğ lay ı p
Haziranda anan ı ağ lat ı rlar...

Il. SINIFA
Kas ı m'da baş lar Ineklemeye
Sütton yanm ıştı r bir de dili
Borçlar, Ceza, ille Maliye
Kutlay ı n blrincl s ı n ıf gazllerinl...

111. SINIFA
Sekiz esas ders bir de seçimlik
Sona az kald ı gayret karde ş lik,
Iki sene sonra mezunsun
Mezuniyet aonras ı n ı düşünme: Kepazelikl

IV. SINIFA
Kolay değ il mezuniyet savaşı
Ayr ıca, bsş lar nişanlanma telaşı ,
Senelerdir Hukuk okur amcalar. teyzeler
Kafada saç kalmamış, çal ışmaktan gözler şaşı ...
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NASIL DERS ANLATIRLAR

MÜNCİ KAFAN!
NECİP BILGE
HİCRİ FİŞEK
ERALP ÖZGEN
COŞKUN ÜÇOK
HAMİDE TOPÇUOĞLU
G*JRGAN ÇEI.EB İCAN
AVNİ ZARAKOLU
BAKİ KURU
ADNAN ÖZTÜREL
MTJKBİL ÖZYÖRUK
ŞAKİR BERKİ
FARUK EREM
TURHAN ESENER
N1JŞİN AYİTER
H. C. OĞUZOĞLU
JALE AKİFEK
ERDOĞAN GOĞER
HALÜK TANDOĞAN
UĞUR ALACAKAPTAN
YILMAZ ERGENEKON
TURGUT KALPSÜZ
ALİ BOZER

Suflör gibi
Ninni gibi
Mahcup taze gibi
Sessiz sine ıııa gibi
Masal gibi
Hatip gibi,
Spiker gibi
Bilmece gibi
Şiir gibi
Buz gibi
Hiciv gibi
Hutbe okur gibi
SIow gibi
Hasb ıhfıl gibi
Arkadaş gibi
Gazel okur gibi
Takır, tatar
Jet gibi
Şeker gibi
Türk filmi gibi
Muns gibi
Şarkı gibi
Senatör gibi

Prof. Dr. FABUX EREM ARMAĞANI (II)
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Fakülteden Ayrılırken Unuta ınadığıınız Sözler

TURHAN ESENER : Vallahi eşya hukuku aynidir.
İş hukuku daha akdidir ço-
cuklar.

OSMAN F. BERKİ t Ben 1928 Türk Vatandaş lı k
Kanununu nal ıncı keserine
benze ı irim arkadaşlar

TURGUT KALPSUZ	 t (S ı n ı fta gürültü olunca)
Dersin haya ı iycti kayboluyor,
sosyabilite tehlikeli hale ge-
liyor.

MVKBİL ÖZYÖRÜK Arkadaşlar ben 10 dakikada
ne s ı n ıf geçiririm, ne de bı-
rakırı m.

BÜLENT M. ESEN	 t İnsan hakları n ın esas ını şu
cümle ile belirlebiliriz...

- Sen seni bil sen seni, sen
seni bilmcesen pattat ırlar en,
seni.

BAKİ KURU	 : Borçluya ayın 29.30-21-32-33
iıne (parmaktarıyla göstere-
reis) kadar ödeme emri gön.
derilebilir.

COŞKUN ÜÇOK Po!i ı ikacıy ı kad ına benzeti-
rim. Bir kadın hayır derse
belki

belki derse evet
evet derse kadın değildir.

Politikac ı bunun zıddıdır.
ŞAKİR BERE! : Arkadaş 1 Arkadaş ! Mese-

10... bunun meselös ı filİn yok-
tur, bu böyledir.

HÜSEYİN C. OĞUZOĞLU: Bu memleketin iki dövası
var. Biri ı Toprak davası» di-
ğeri .Avrat davası.

FİKRET EREN : Öğleden sonraki kur pratiğe
hepiniz serbest şekilde dbvet-
lisiniz ve şefkatli muamele gö-
receksiniz.
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Değerli Arkadaşlar;
Hatırlayacakaınız, Ocak ayı içinde aınıfımızda

ANKET açmış ve bir takım suallerle sizden en az
dörder senelik öğrenciler olmamız sebebiyle hocala-
rımız hakkında bazı değerlendirmeler yapmanızı rica
etmiştik.

Bu anketimizi tasnif ederken cidden çok güçlük
çektik, zira bazı lıocalanmız biribirlerine çok yakın
puanlar aldılar. Bu halde cevap hanesine bir isim mi
yoksa birden çok isim mi yazınamız gerektiği busu-
sunu tsrtıştık, neticede EN dediğimize göre bir isim
yaznıa.nın doğru olacağına karar verdik.

Aşağıda değerlendirmelerimizi bulacaks ınız.
Anketimize katılan ve titizlikle cevap veren ar-

kadaşlarım ıza teşekkür ederiz.

Aydm Gürel - Ayhan Sungur

Yılın Hocası : Prof. Uğur ALACAKAPTAN

En hümazıist hocam ız: Prof. Faruk EREM

En babacan hocamız Prof. Coşkun ÜÇOK

En espritiiel hocam ız Prof. Turhan ESENER

En popüler hocamız: Prof. Bülent Nuri ESEN

En kibar hocamız: Prof. Ali BOZER

En şık hocamız: Prof. Turgut KALPSIIZ

En dakik hocamız: Doç. Erdoğan GOGER

En prensip sai,ibi hocam ız: Prof. Kudret AYI.
TER

En sakin hocamız: Prof. Necip BILGE

En çabuk kızan hocamız: Doç. Burhan GİİR-
DOOAN

En kıt notlu hocamız: Prof. Halük TANDOGAN

En iyi ders anlatan hocamız: Prof. Osman Fazıl
BERRİ

En hareketli ders anlatan hocam ız : Prof. Tuğrul
ANSAY

En güzel ders kitabı olan hocamız. Prof. Mtinci
KAPAfl

Fakiiltemizin en çok sevilen dersi: KAMU HU-
KUKU.

CERIDE-İ KANTAWIN HOCALAİIINA
MEZUNIYET HEDIYELERI

Uğur ALACAKAPTAN: Sevgiden bir buket,
MÜııel KAPANI: Nobel 1969 (Kamu kitabmdan

dolayı )
Ali BOZER: Cömertlik Sertifikası ,
Turgut KALPSÜZ: Centilmenlik Sertifikas ı ,
Tuğrul ANSAY: Bir kilo zaman (Ceride sorula-

rına cevap vermesi için)
Yaşar KAJtAYALÇIN: Ticaret Siciline kayıtlı

bir bisiklet,
Turhan ESENER: Masa tenlal takımı ,
Hamide TOPÇUOGLU: Haftada beş saat ders,
(Ilker (IURKAN: Bir melek elbiseai,
Ali Naim INAN: Amatör fotoğrafçılık hakkın-

da bir kitap,
Burhan GURDOGAN: Anjini iyi eden bir iliç,
Necip BILGE: Mikrofon (sesinin arka sıralar.

dao da duyulması için)
Osman Fazıl BERKİ ; Talebe Babslığı ünvanı,
Şakir BERRI: Ayda bir arsa,
Coşkun ÜÇOK: Necip Ustanın yemek kitabı ,
Adnan ÖZTVREL: Bol hastalıklı bir ceset,
Faruk EREM: Hiimaniat Dnktrin açısından ya-

pılıııış bir yaprak tablosu,
Eraip ÖZGEN: Dr. Barnard'ın muhakemesinde

Savcılık,
lialük TANDOGAN: Asalet Belgesi,
Ilhan AİtSEL: Geçmez not,
Baki KURU: Hoş bir arda,
Akif ERGİNAY: Stradivaryüs keman,
Nuşln AYITER: Sezar'ın mirası,
Jale AKİPEK: Ev hsıumıııın el kitabı ,
Bülent Nuri ESEN: Insan hakları patenti,
Mualli ONCEL: Maliye Bal anhğı ,
Mahmut KOLOGLU; Kolağalığı riitbesi,
Avni .ZARAKOGLU: -MazjlnaiFakülte yolu
Kemal TAHIR: Doğru yanlış cetveli,
Hüseyin Cahit OGUZOOLU: Faktlltenin temel

taşı ,
Erol CANSEL: Ayni haklar üzerinde intifa hak-

kı
Sosa RElOGLU: Earadenizde Kaptan-ı derya,

ilk,
nkt:EREN GönItine göre bir eş
Seyfülhh EDİSi Kısa zamanda Prof'luk.

0-^
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BİİYÜK İLANLAR

Aran ıyor: Ceza Usulü derslerine girmek için f ırsat
arıyorum.

Faruk EREM
Kürsünün kar şısındaki yaz ıları kapatacak
badanacı arıyorum.

Yaşar KARAYALÇIN
Dersimi dört-be ş kitaptan izliyecek kaabi-
liyetler ar ıyorum.

Turgut KALPSUZ
Oldukça yava ş anlattığım dersleri not ede-
miyen son sın ıf öğrencilerine yard ımc ı bir
atenoğraf arıyorum.

Burhan Gİ3RDOOAN
Son s ın ıf taki derslerimi bir başka arkadaş
aldığı için İş Kanununa uygun bir i ş ar ı.
yorum.

Turhan ESENER

Hukukun gerekli Olmadığına beni inand ı-
raeak Hukukçular arıyorum.

Hamide TOPÇUOGLU
o	 Öğrencilerimce bu kadar çok sevili şimin

nedenlerini ar ıyorum.
Coşkun İJÇOK

IIIEKTEB-UL BALA

Kalmak ister iscn bu mekteb-i bkltdş
Balo, çay, gezi, kantin, harç ve dersleri altet

Pek çok kitabın suretine sireti uymaz
Ya bak bu ne belid ır. Ya rab bunu hallet

Borçlar ola davac ı mevzuat dahi şahit
Ol yap ılan tahsile hiç derler mi adalet

Noksanını bil kantine ya ba şlama evvel
Ya bsşladığın kIsı hoş eyyam-ı hitam et

Hatun gibi mağlub-u moda olma er ol er
Kızlar seni rtm elmeye sen k ızları rSm et

Hoca olanın hayr olur talebeye kasti
Hümanist doktrinlere budur işte deltiet

Meşhur ysğc ılarımız ön s ırada oturur
Kurlara yoklamaya ederler hep riayet

Mezun olursan eğer bu mektebi ölünan
Çemişkezeğe doğru dahi uzmü hiram et

S ınıfta çakanlar ı ziyaret edip ondan
Adalet vekiline torpilli seltm et
Hiç bir işe yaramaz ortal ıkta kalırsan
Uzülmek yersiz olur mebusluğa meramet

Uğur MUSLU

o : Salı günleri dersimi dinledikten sonra ra-
hat bir öğle yemeği yiyecek sağlam mide-
liler arıyorum.

Adnan OZTÜREL
o	 : Aşık Veyselin oKara Toprsko adl ı şiiri-

nı arıyorum.	 - - -
Şakir BERKİ

o : Son sm ıf öğrencilerine armağan etmek
üzere, işitme cihazları satan bir müessese -
arıyorum.	 £1

i',Iüncl KAFAM
Hazırlayan : Asa! filker

HAL VE GİDİŞ

—BEKLEMEK-

Hayal dunyasuu yaratır,
Fakülteden Diploma beklemek
Kara kara diişündururöğrenciyi,
Sene sonuna dek kitap beklemek.

Esirlik zinciri gibidir,
Sınıf geçmeyi beklemek,
Gerginleştirir, sinirleri,
Sınıfta yer, kantinde yemek beklemek.

Hangimizi terletınedi ki,
İnıtihan kapısında beklemek
Gine de okumak zevki veriyor,
Sekizinci yılda Mezuniyet beklemek.

Sabahattin IJYGUR

Adalet temsilcisi, şanlı hukukçularız.
Nerde boykot, yol kesme, orada bizler varız.
zOzel Hukulı s dediler. Yürüdük Kızılay'a.
Biz, Altıncı Filo'yu, Ankara'dan kovarız.

Beceremeyiz ama, hülJhnet devirmeyi,
Hiç adet edinmedilı, hergün deme girmeyi.
Belediye'ye karşı açtığımız savaşta,
Halk'a bizler öğrettik, otobiis çevirmeyi.

Her sene, cemiyete görünür seçim yolu.
Kimi ııMİLLİYETÇİ» dir, kimi «ORTANIN SOLU.o
Hepsinin derdi başka: zTanrı Türk'ü korusnn.»
sHnıperyalizm'e paydos,a siınaıılı Anadolu.s

Anlıyaınadık, bütün bıı las ın hepsi nedir.
Hocalar yukarıda, öğrenciler yerdedir.
Böyle giderse çıkmaz ne bMdm, ne avukat..
Bırakmak hukuku, istikbal gölderdedir.

Sedat ERTAN
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YazanHOCA LAR İ MIZA ARMA Ğ AN LAR ...
Not: Şiir dalında Bitinci olup altın rozet kazan-

msşttr.
Uğur Alacakaptan'a

.Blzneden böyle olduk . Birlikte düşünslim..
Dertlerimiz çoğald ı . I ş te bak dizi, dizi.
Gözlere nem, oaçtu yok, art ı k mezun olal ı m.
Soldurma uaklay ı ver .sevgi buketl. mizI...

Burhan Gürdoğae'a

Mallar ı mhep döküldü mezut salonlar ı na,
Böylemi nlucnkt ık, al ı c ı bulamad ı m.
Ac ı rnad ı n m ı hocam, haclz koydun onlara.
Hepsi gitti elimden, biraz kaç ı ramad ı m.

Erdoğan Gbğer'e

Ta ezelden beridir ben Türk vatanda şı yı m.
Terkedemem ülkemi knvamuzlar buradan.
Adalet, hak ve hukuk, bunlar ı n üşığı y ı m.
Biraz onlardan söz et, bahoetmeden s ı navdan.

Turgut KrIpaliz'.
Batt ı tüm gemllerlm o engin denizlerde,
Ne yapt ı ksa nafile, Işte kurtaramad ı k.
Ticari iş yürümez .evet efendim. le.
Centilmen ve kültürlü bir kaptan bulamad ı k...

Şehir Be ılıl'ye

Çok ş ükür müslüman ı m uludur cinsim. dinim,
Bizler yarat ı lmışız, yarat ıcı ol hakt ı r.
Düşmeyen bir türküdür, dudağı ndan köylünün,
.Benim sad ı k yarIm, kara toprakt ı r...'.

Adnan Öztfirel'.

Yaşamak durur iken ölmekte neye yarar,
Insan ı n blrbirlyle savaşı bitsin art ı k.
Gütellm, eğlenelim. nevelim sona kadar.
Kendlmizi gözde, iyili ğe adad ı k...

Yaşar Karayalç ı n'a

Bir Çek imzalay ı ner, cepte para bulmad ı .
Sermayenin ticaret oturmu ş , ne bilelim.
Fakir bir memleketin fakat zengin çoğald ı ,
Bunun ad ı na tutup, kalk ı nma m ı diyelim...

Mlbaci KapanIp.

Hürriyet şarlt ı turı çoğald ı çevremizde.
Eş iteizlib var iken, bu bir tatl ı nağmedir.
Hürriyet ve eşitlik ihlal varm ı bizde,
Yuksa, gidip bakal ım ş lmdl onlar nerdedlr?

Ilhan Akipek's
Geçen y ı l Fransa'ya bir konuk u ğunlad ı k.
Ayn kald ı k bir süre, demek kader böyleydi.
Bir ümit ve hasretle yollara baka kald ı k,
Dbndü yine bizlere .Ahde neM. eyledl...

Bülent Nail Esen'.
Anayasa Alkışe, aç ık mı kapal ı m ı ,
Bir yorumla blzterl kurtar bu müşkül dertten.
Zamanla gönüllere yazd ı rmışuın ad ı n ı ,
Yı kı l ır dara verdtğ ln s ı n ıfiar inlemekten....

hât

Faruk Erem'e

üç y ı ld ı r yudum yudum cezay ı içiyoruz.
Bizlerde bu evrene bitmeyen bir sevgi var.
.Kaz ıy ı n öğrenciyi Insan ç ı kar. dlyoruz.
Kalblmizdesln man, ebedlyete kadar...
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«/(oeaĞaumt İ/U,z?t
A.O.H.F. öğretim üyeleri arasında kurulan gü-

reş takımımız 1972 Münih Olimpiyatlarına katılacak
olursa sondan birinci olacakları muhakkak. Alacak-
lan bu sondan birincilikle dünyaya şampiyonlukla-
rını duyuracak olan ve seçmeler neticesinde tak ım ı -
m ızda yer alan güreşçilerimizin kilo ve s ıraları şöy-
ledir.

48Kilo'da Şakir BERKI: Rakiplerine nazaran
favori gösterilen bu genç güre şçimiz, Allah' ın izniy-
le bizi mahçup etıneyecek ve en azından bir sonun-
culuk alacağına inanm ış durumdayız.

52 Kilo'da Mukbil ÖZYUREK : Rakiplerine na-
zaran favori gösterilen bu genç güre şçimizin form
durumu çok iyidir. Mücadeleden kaç ınmayan ve şam-
piyonluk için çal ışacak olan bu giireşçimiz başardığı
takdirde profesyonelliğin yolunu tutmuş olacaktır.

57 Kilo'da Bülent Nuri ESEN: Müthiş çift da-
lışlarıyla dünyaca isim yapm ış olan bu meşhur peh-
l ıvanımız seyircilerin yapacağı tezahürat ve alkış tu-
fanları arasında şampiyonluğu alacağına eminiz.

62 Kilo'da Yaşar KARAYALÇIN: Kuvvetli
el ense ve t ırpanlanyla rakiplerini geride b ırakacağı
ve üst üste tuş Olup sonunculuğa oturacağı bir ger-
çek olan bu naml ı pehlivan ınuza güvencimiz sonsuz-
dur.

68 Kilo'da Faruk EREM: Güreşi hümanist aç ı -
dan yapar. Ve rakiplerine nazik davranarak faSi
yapmaya dikkat eder. Antremanlara devams ızlığı ve
nazik davrandığı müddetçe tuş üstüne tuş olma re-
koni k ırabilir.

74 Kio'da Necip B İLGE: Gongla birlikte gü-
reşe fırtına gibi başlayan bu güreşçiıniz hiç değilse
tuş olmamak için güreşecektir. Ayrıca müsabaka
süresinde köprüde bekleyebilecek güçte olup bronz
madalyaya sahip olabilecektir.

82 Kilo'da Mahmut KOLOĞLU : Rakiplerine na-
saran biraz yaşlı durumda olmas ına rağmen eski ve
tecrübeli olan bu güreşçimiz zaman ında yağlı güreş
de yapmıştır. Tecrübesi sayesinde alt ın madalya ala-
bilir. Yaşlı olması nedeniyle sondan birinci de olabilir.
Bu iki sonuç da sürpriz sayılmaz,

-E

90 Kilo'da Ömer Ilhan AKİPEK: Kondisyonu
çok düzgün ve iyi bir stile sahip olan bu güre şçinin
dünyan ın diğer devletleri ııde ünlü rakipleri vardır.
Sağ bacağın ı kaptırmaz, ve dana bağına düşmezse
kolay kolay şampiyonluğu kaç ırmaz.

100 Kilo'da Coşkun ÜÇOK: Güreş tarihini ince.
leyip eski ünlü güreşçilerimizin taktiklerini kendisine
mal etmiştir. Müsabaka ortas ında nefesi kesilip pes
demezse başarı sayıl ır. Minder ortasında dahi beyaz
mendilini yan ından ayırmaz. En fazla denedi ği oyun
çift aalto ve bel kündesidir. Kilo atmas ı için üzerinde
durulmaktsd ır. Şampiyonlukta ümitliyiz!

ANTRENÖR : Erol CANSEL
KAPTAN: Bülent Nuri ESEN

TEKNIK DIREKTÖR: Uğur ALACAKAPTAN
Güreş tslıımım ız büyük bir titizlikle şimdiden

olimpiyatlar için hazırlanmaktad ır. Pazar günü hariç
hergün Antrenör Erol Cansel nezaretinde saat 8.30,
18.00 aras ında antreman yapılmaktadır. Çalışma yer-
leri; Profesörlerin odas ı, üst katlardaki özel odalar
ve yer yer ders salonlar ıd ır.

Hasan TEKBAŞ
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FAKÜLTE KAPATILIRSA HOCALARIMI İ NE

YAPARLARDI

EROL CANSEL: Bir orlıestra da çalışırd ı .
MUNCİ KAFAM: Bakkalhk yapard ı .
YAlIYA ZABUNOOLU : Bakan olurdu.
DOĞU I'ERİNÇEK: Meydanlarda nutuk atard ı .
ILHAN ARSEL : Turist rehberi olurdu.
B. NURİ ESEN: Aktör olurdu.
ERGUN ÖZBUDUN : Kaçak viski imSi ederdi.
TUNCER KARAMIJSTAFAOĞLU : Polis olurdu.
MIJKABİL ÖZYORUK: Gazetelerde yazı yazard ı .
(Muhabir).
YILDIRIM ULUER: Sendikacıl ık yapard ı .
ADIL ÖZKOL : Hapiste yatard ı .
UĞUR MUMCU: Gazete satardı .
ILHAN AKİPEK: Parise giderdi.
AYDOĞAN ORMAN: Tekel bayiliği yapardı .
HALUK TANDOGAN: Sıfır verecek talebe bulama-
yacağından, simit satard ı .
A. NAİM INAN: Dolmuş şoförü olurdu.
NUŞİN AYITER: Mankenlik okulu açard ı .
SEKA REİSOGLU: Balıkç ı lık yapardı .
ŞAKİR BERKİ : Hacıbayram camiinde irnaml ık ya-
pard ı .
TURHAN ESENER: Marangozluk yapard ı .
SEYFULLAH EDİS: Meyhane açard ı .
FİKRET EREN: Derviş olurdu.
JALE G. AKİPEK: Ev kadın ı olurdu.
TURGUT AKINTÜRK : Bir tiyatro kurard ı .
ERDEN KUNTALP: Manken olurdu.
AYDIN ZEVKLtLER : Futbol kulübü kurard ı.
ALİ BOZER: T.R.T. de spiker olurdu.
TUĞRUL ANSAY: Amatör futbolcu olurdu.
FIRAT ÖZTAN : Tezgİhtarlık yapardı .
YAŞAR KARAYALÇIN: Ticarethane açard ı .
TURGUT KALPSUZ: Sahne hayatına at ıl ırd ı .
NURKUR INAN : Yerli turist olurdu.
NECİP BİLGE : Müezzin olurdu.
BAKİ KURU: Kütüphane memuru olurdu.
BURHAN GURDOGAN: Fedai olurdu.
OSMAN F. BERK İ : Bahçıvanl ık yapard ı .
IIİCRİ FIŞEK : Vatandaşl ık değiştirirdi.
ERDOĞAN GOGER: Müteahhitlik yapard ı .
KUDRET AYİTER : Takdimci olurdu.
ÖZCAN KARADEN İZ : Kuaför olurdu.
AKIN DUREN: Gladyatör olurdu.
RUÇHAN IŞIK : Ağır sanayi işçisi olurdu.
FARUK EREM : T. Barolar Birliğine demir atardı .
UĞUR ALACAKAPTAN: Pilot olurdu.
ERALP ÖZGEN: Sporcu olurdu.
SELAhATTİN KEYMAN: Karpuz satard ı .
NEVZAT TOROSLU: Gardiyan olurdu.
COŞKUN ÜÇOK: Mendil satard ı .
AHMET MUMCU: Miiftü olurdu.
HALİL CIN: Şeytan olurdu.
ILMİDE TOPÇUOĞLU: Arkeolog olurdu.
ADNAN GURİZ : Inzivaya çekilirdi.
MAHMUT ROLOĞLU: Vaiz olurdu.
OURKAN ÇELEBİCAN: Ağlard ı .
NAHİT TÖRE: Manav olurdu.

AVNİ ZARAKOLU : İnşaat kalfaaı olurdu.
AHMET GOKDERE: Uçurtma uçururdu.
ARIF ERGİNAY: Vergi memuru olurdu.
MUALLA ÖNCEL: Sinir hastası olurdu.
AhMET KUMRULU: Tasarruf bonosu ticareti ya-
pard ı .
ADNAN ÖZTUREL : Kasap olurdu.
KERRA TUNCA: Evlenirdi.
RAMAZAN ARSLAN: Kaplan olurdu.
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Kanber Yıldırım - Yalancı çıkar. (Ben yana-	 Fiisun Kutlutaıı - Büyük baş çıkar. (Başarı-
cin yane yane, bir yıldan beri bir kız etti beni diva-	 nın sırrı başı büyük olmaktır. IMZA.: Ayfer Başı-
ne. IMZA: Mustafa Avare).	 büyük).

Sema Okay - Herşey çıkar. (Herşey çıkmıştır	 Hayati Hazır - Zabıt kltibi çıkar. (man seni
artık, gidenler gidiyor, kalanlar ağlıyor).	 hasretle beklemektedir atI, zahit ktipliğine hazırdır

(lilInur Pınar - Saçları ağarmış miyoplar ç ı-	 Hayatı).
kar. (Biz bu saçları değirmende ağartmadık canım.	 Halil Oranca - Modern insan çıkar. (Ne mo-
IMZA: Saçları ağarmış bir miyop).	 dem). (Modern erkeğin traş bıçağı Pemnıa Şark)

HIÇ GÖRD(JNÜZ Mil?

Ilhan Aldpek'ln Ceride, Balo ve Albümcülere elin-
den gelen yardımı eairgemediğini

Faruk Erem'ln Haftada bir defa fakülteye geldiğini
Ilamide Topçuoğlu'nun derslerde Fransızca kelime

söylemediğini
Turgut Kalpsuz'ün modayı günü gününe izlemedi-

Coşkun Üçok'un meşhur beyaz çarşaf mendilini kul-
lanmadığmı

Mahmut Koloğlu'nun kahkaha ile güldüğünü
Turgut Akınttirk'ün fakültede bir iş olup da el et-

mayarak odasında boş oturduğunu
Fırat Öztan'ın Mercedea'ine kıyıp Fakülteye araba-

aıyla geldiğini
Fikret Emin tebessüm etmediğini
Adnan Gliriz'in tekairlerini sene başında verdiğini
Bülent Nuri Esen'in hurriyet, hurriyet demediğini
ilhan Arsel'in bol not verdiğini
Kurra Tnnca'mın maksi modasını sevdiğini
Ergun Önenin giilllmsediğini
Akif Erghıay'm ağamdan sigarasını eksik etme..

diğini
Nnşln Aylter'in siyah gözlüklerini çıkardığını
Şakir Berkl'nin yüksek sesle konuştuğunu
Burhan Oürdoğan'm espri yapmadığını
Tuğrul Ansay'ın arabasını yıkattığım

MUHABIR

HUKUK FAKOLTESINDE SÖYLENEN
ŞARKILARI

Fakülteye yeni kaydolan öğrenci:
<Sevemez kimse seni benim aevdlğim kadar>
Listeler anılınca notunu gören öğrenci:
.Boş vermişim dünyaya>

Sınıfta kalan öğrenci geçen bir arksl şm
eMadenıki gidiyorum b ırainp burda beni.

Kütfılphanede inekleyen öğrenci:
O ağacın altını şimdi anıyor nııısun?>

Roca, derse geç giren öğrenciye:
<Sakın geç kalma erken gel>
Derste konuşan öğrenci hocaya:
<Niçin baktın bana öyk?>
Sene kaybeden öğrenci:
<Ağlama değinen hayat>

Inıtilıanda arkadaşından yazdım alan öğrenci:
<Sus, sus sus kimseler duymas ın>
Derste aiııirlenen hocaya öğrenci
eçatılmış kaşlannla kime düşman gibisin>
Kantinde oturan öğrenci yan masadaki k ıza
..Anla artık asla beni.
Diplomasmı alan öğrenci Fakiilteye:
«Dönernem sana artık>
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FAKOLTEMIZDE BIR KABINE KURULSAYDI
Başbakan - Bağımsız bir hoca bulunamadı, aran-

maktadır.
Başbakan Yardımcısı - Turgut Akmtürk
Devlet Bakanı - Şakir Berki
Devlet Bakanı - Yahya Zabunoğlu
Devlet Bakan ı - Erden Kuntaip
Adalet Bakanı - Faruk Erem
Milli Savunma Bakanı - Mahmut Koloğlu
tçlşlerl Bakanı - Mukbil Özyörük
Dışişleri Bakanı - Ilhan Akipek
Maliye Bakanı - Akif Erginay
Milli Eğilim Bakanı - Yaşar Karayalçın
Bayındırlık Bakanı - Ali Nalın man
Ticaret Bakan ı - Ali Bozer
Sağlık Bakanı - Dr. Adnan Ozttirel
GUmrllk ve Tekel Bakanı - Burhan Gürdoğaıı
Tarım Bakanı - Akın Dtlren
Ulaştırma Bakanı - Fırat Oztan
Çalışma Bakanı - Rüçhan Işık
Sanayi ve Teknoloji - Nüşin Ayiter
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak. - Turgut Kalpaliz
Turizm ve Taıııtma Bakanı - Ricri Fişek
İmar ve taIcfiıı Bakanı - Kudret Ayiter
Köyişleri Bakanı - Giirgan Çelebican
Orman Bakanı - Baki Kuru
Gençlik ve Spor Babam - Bülent Nuri Esen

SIYASI

BUNLARI DUYSANIZ INANIRMIYDINIZ?

- Yemek kuyruğunda heı'kmin aıraya girdiğini

- Kantineinin fiyatlar ı indirdiğini

- Bülent Nuri Enen'in bir dersınin aeasiz g-
tiğiııi

- 5 Kasım, Faicülteiıin açılış töreninde eski ta-
Iebelerin geleneksel Ilk dersi somma kadar
izlediklerini

- Dekan ımız Ilhan .Akipek'In bilmediği çlkubi
tarifleri olduğunu

- Ilk sömsgtr bitmeden bütün kitaplarımmn
tamam olduğunu

- Ilk açılış günü T. aınıfı diğer sınıflarnnızm er-
kek vatandaşlarının doldurınadığını

- il sınıfın kış ayında cehennem gibi sıcak ol-
duğunu

- Dem saatleri içinde kantinin baanboş oldu-
ğunu

- Ara imtllıazılara herlunin gırdıgını
- Bütün bu -planlar olsaydı okulun daha ne-

şeli olacağına

Fakültemizde öğrenci Olmasalardı Ne

Olurlardı ?
Celül Çene - <Bey men, mağazaaı açardı
Necati Demiryiirek - Seyalı olur gezerdi
Murat Oran Futbolcu olurdu
Fehma Kandemir - Manken olurdu
timran Seyrantepe - Yine hukukçu olurdu
Asuman Abay - Mimar olurdu
Niyazi Dilek .- Lüzumauz işler müdürü olurdu
Asuman Tekme - Tiirkücil olurdu
Ülkü Uğurluoğlu - Ev idaresi öğretmeni olurdu
Naran Maral - Maskot olurdu
Ali Kayak - Aşçı olurdu
Renep Yalçın - Artist oiınvlıı
Hasan işgtlzar - Politikacı olurdu
Ali Demir - Kasap olurdu
Yalçın Çakalır - Patron olurdu
Nalan Içel - Ana okuluna giderdi
Ayten Akalın - Bant doldururdu
Şebnem Güımydm - Salep aatardı
Bahar Dellormanlı - Yazar olurdu
Nesrin Kanadıkırık - Aşık olurdu
Güner tilgen - Stenocu olurdu
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Baromuz tarafından başlatılan "Ölüm cezasının
yasalarımızdan çıkarılması" kampanyas ı çerçeve-
sinde düzenlenen ÖLÜM CEZASI konulu panel 15
Aralık 1990 günü yapıldı. Panele konuşmacı olarak
Prof. Dr. Faruk EREM, Prof. Dr. Nevzat TOROSLU,
Prof. Dr. Erol MAVI ve Ankara Milletvekili Kamil
ATEŞOĞULLARI konuşmacı olarak katıldı. Baro-
muz eski başkanlarından Av. Cengiz İLHAN'ın yö-
nettiği panel, baro başkanımız Av. Sabri KURTun
sunuş konuşması ile başladı ve çağrılı oldukları hal-
de katılmayan Prof. Dr. Server TANİLLİ nin yazılı
mesaj ı okundu, Ord. Prof. Dr. H. Veldet VEL İDEDE-
OLU'nun mesaj ı ise banttan dinlendi.

Gönderilen mesajlar ı ve paneldeki konuşmaları
yayınlıyoruz.

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Server TANİLLİ nin Mesaj ı

Sevgili Arkada şlarım,

İzmir Barosu'nun bu yılki İnsan Hakları Haftas ında, "Ölüm
Cezasına Hayır" diye özel bir panel düzenlemesi pek yerindedir.
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Böylece, uzman ki şilerce, toplumumuzda, hukuk ve adalet dünya-
mızda kanayan yaralardan birine bir kez daha parmak bas ılacak
ve alttan alta yeniden depre şmeye başlayan egemen sınıfların art
niyetleri, bu vesileyle teşhir edilmiş olacaktır. Baro yönetimini,
böylesi yerinde bir konuyu gündeme almış olmasından dolayı kut-
larken, birkaç noktaya da i şaret etmeyi bir görev sayarım.

Bildiğiniz gibi, ölüm cezası , uygar ülkelerin artık tammadıkla-
rı bir ceza, hele 'politik suç"lara böylesi bir yaptırım uygulama,
çağdışı görülüyor. Bunu, insanlık hesabına atılmış en ileri adımlar-
dan biri olarak sayanlardamm. insanlığın tarihi, acılarla beraber
de olsa, bir ilerlemenin tarihiyse, onun yüzyılımızdaki en belirgin
örneklerinden birisi, i şte budur.

Ama, ne yaz ık ki bizim ülkemiz, bu ileri ad ımı atan ülkeler
arasında bulunmuyor. Gerçi, ölüm cezasına, yöneticilerimiz, toplu-
mu çekip-çevirmede gözde önlemler aras ında yer vermi şlerdir öte-
denberi. Ancak, 12 Eylül'le başlayan şu geçtiğimiz son on yıl, ikti-
dara geçenlerin insanlar ın değeri ve yazgısı konusuda umursa-
mazlığm hangi boyutlara ulaşabileceğinin pek acı , giderek utanç
verici kanıtlarım koymuştur ortaya. İnsanlar, emir-kumanda zin-
ciri altında bulunan, öyle olduğu için de mahkeme s ıfatını vereme-
yeceğimiz yerlerde, her türlü hukuk ve adalet ilkesi çiğnenerek,
üstelik politik görü ş ve eylemlerinden dolayı ipe çekilmiştir. Bu,
saçlarma değin faşist 12 Eylül rejiminin ba şında bulunan bir kişi-
nin "Bunları asmayıp da besleyelim mi?" sözünü unutmadığımız
gibi, hiçbir zaman da unutmayaca ğız.

Bu tiksinti verici rejim, fa şizm ve dinci gericilik karmas ı halin-
de, sivil kılıkla bugün de sürmektedir. Bugün de iktidara hakim
olanlar, topluma, devlete, giderek insana ayni genci aç ıdan bak-
maktadırlar. En ufak bir değişiklik yoktur. Konumuz bakımından
bir örnek vermek gerekirse, geçtiğimiz haftalarda bir hükümet
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üyesinin yaptığı bir açıklamayı hatırlayacaksınız: Bu zat, sözde te-
röre gözdağı vermek adına, idamına hükmedilmi ş yüzlerce insanın
dosyasını , Meclise onaylamak için getireceklerini söylemi şti. Aslın-
da, toplumu yönetmede aciz kalmış bir kadronun, bunu örtbas et-
mek için verdiği bu kararın ne denli haklı tepkilere yolaçtığını da
hatırlayacaks ınız. Dosyaları Mecliste bekleyen bu insanların,
mahkemeden başka herşeye benzeyen yerlerde, her türlü hukuk ve
adalet ilkesi çiğnenerek haklar ında ölüm cezas ı biçilmiş olduğu
gerçeği bir yana, bu Hükümet üyesi, böylesi bir eğilimi açığa vur-
makla, şunun da farkmda değildi: Devlet, hukukun ve adaletin
temsilcisi olmas ı gereken bir kurumken, böylece, düpedüz şantaj-
cı, elindeki hükümlülere bir rehine gözüyle bakan bir kurum duru-
muna düşürülmüş bulunuyordu.

Oysa devlet, bu değildir, olamaz da...

Bunun bilincinde olalım. Bu arada, sözkonusu korumas ız in-
sanlara karşı girişilebilecek, her türlü canavarca giri şimlere karşı-
da hazırlıklı olmalıyız: Ölüm cezas ının çağ ve insanlik dışı niteliği-
ni her vesileyle haykıralım. Mecliste onay bekleyen dosyalarm, na-
sıl hukuk ve adalet ilkeleri çiğnenerek oluştuğunu durmadan ser-
gileyelim, üstelik, insan asmakla toplum sorunlar ının çözülemeye-
ceğini halka hep anlatalim, son olarak, bu Demoklesin kılıcım te-
pelerde sürekli sallanacak yerde, kesin olarak yok etmek için, ka-
yıtsız şartsız bir genel affı savunurken, ölüm cezası ilkelliğini, hu-
kuk ve ceza sistemimizden ç ıkarıp atmanın kavgasım yapalım.

Bugün aydınlarımıza düşen en büyük görevlerden biri budur.

Bugünkü panelin, bu yolda at ılmış ciddi adımlardan biri oldu-
ğuna inanıyorum. Bu inançla hepinizi sevgi ve sayg ıyla selamla-
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Ord. Prof. Dr. H. Veldet VELİDEDEOLU'nun banta
okuduğu mesaj ı :

Kısa mesaj ıma başlarken, rahatsızlığını yüzünden, izmire ya-
rıp bu önemli panele katılamadığım için üzüntümü dile getirmek
isterim. Ayrıca, paneli düzenleyen İzmir Barosuna ve panele katı-
lıp ta bilimsel görüşlerini açıklayacak olan değerli meslekta şları-
ma ve İzmirli dinleyicilere yürekten sevgi ve sayg ılarımı sunarım.

!dam cezası, bilindiği gibi, yalnız bizde değil, bütün uygar ül-
kelerde ötedenberi çok tart ışmalı bir konudur. Nedeni de infaz edi-
len bir idam cezasının yanlışlığı, daha doğrusu, bir adli hata sonu-
cu olduğu ortaya çıkınca, artık telafi edilemeyeceği, idam edilen ki-
şinin geri getirilemeyeceği kaygısıdır. Bu kaygı , elbette, çok hakl ı
ve yerindedir. Ancak, canavarca i şlenmiş katil suçlarının, yalnızca
hapisle cezalandırılması , öldürülenin yakınlarından başka, çevre-
deki kamuoyunu da inciterek, katilden öç alma duyguları ateşlen-
mekte, çoğu zaman kan davasına dönüşmekte ve böylece öldürme-
ler birbirini izlemektedir. Bu da ters yönden bir saluncad ır.

Genel olarak bunları belirttikten sonra, idam cezas ını ülkemiz
balummdan ele aldığımızda 21. yüzyıla yaklaşırken, artık idamlık
siyasal suçlarla, idaml ık adi suçları birbirinden kesin olarak ayır-
mak ve öyle ele almak gerekir. Siyasal suç kavram ı , bilindiği gibi,
değişkendir. Bugün siyasal suç sayılan bir davranış , bir eylem, ya-
rm bu niteliğini yitirmektedir. Bunun en belirgin örneğini, son bir-
kaç aydan beri, komünist rejimle yönetilen ülkelerde görüyoruz.
Örneğin Stalin ve Brejnev yönetimleri alt ında Sovyetler Birliğinde
komünizme kar şı çıkmak, çok ağır cezayı gerektiren siyasal bir suç
olduğu halde, günümüzde komünist fikirlerde orada clirenmek ne-
redeyse suçmuş gibi görülmeye başlanmıştır. 0 halde, siyasal suç
yüzünden idam cezas ını kesinlikle ceza yasalanm ızdan silip kal-
dırmak gerekir.
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İdamı gerektiren adi suçlara gelince bunlarda idamın kaldı-
niması konusunda, itiraf edeyim ki büyük tereddütlerim var. Ül-
kemizde, Batılı hiçbir ülkede görülmeyen, bir af yasas ı furyasma
tanık oluyoruz. Varsayal ım ki, canavarca işlenen adam öldürme-
lerde, katile, idam cezas ı yerine, ömür boyu hapis cezas ı verildi.
Ben, kişisel olarak, şimdiye değin ülkemizde ömür boyu hapis yat-
mış kişiye ya da kişilere ilişkin bir haber ne duydum, ne de oku-
dum. Buna karşılık Amerika Birle şik Devletleri'nde tam 62 yıl ha-
pis yattıktan sonra, affedilen, ama artık, hapishaneyi terketmek
istemeyen ömür boyu hapis cezas ına çarptırılanlar da artık bir da-
ha hapishaneden çıkamayacaklarının bilincini taşımaktadırlar.
Bizde ise ayni durumda olan, ömür boyu hükümlüler, nas ıl olsa gü-
nün birinde, bir af çıkıp kurtulacakları bilinç ve umudunu ta şıyor-
lar. Bu nedenle, ömür boyu hapis cezas ı etkinliğini yitiriyor. Bu tür
ceza için af ç ıkarılamaz biçimde Ceza Yasamızda bir kural konu-
lursa, belki adi suçlar içinde idam cezas ı kaldırılabilir düşüncesin-
deyim.

Görüşlerin bu kadar. Yeniden hepinizi sevgi ve saygıyla selam-
larım.

Paııeldeki Konuşmalar

Cengiz İLhAN : Muhterem dinleyiciler. Böyle seçkin bir top-
luluk önünde, böyle seçkin konu şmacıların yanında gerçekten çok
önemli bir konu olan ölüm cezası konusunda bana görev verilmi ş
olunmasındaıı onur duymaktayım. Önce böyle bir toplantıyı dü-
zenleyen İzmir Barosuna teşekkür ederim. Tabii ki böyle seçkin ko-
nuşmacıların yanında bana fazla bir söz dü şmeyecektir. Bir aç ıdan
bakarsanız idam cezası kaldırılmalıdır. Bunu şuna dayanarak söy-
lüyorum. Adli mahkemelerimiz benim 40 yıla yakın avukatl ık ya-
şamımda gözlediğim kadarıyla, idam cezas ı vermekten özellikle
kaçınmaktadır. Bir başka deyişle adli mahkemeler tarafindan ve-
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rilen cezaları , bir araştırma yapılsa, sanırım çok az tutar. Bir yer-
de bu hükümler kadüktür. 59. madde uygulanarak daima bir ne-

denle idamı müebbet hapse çevirme imkanı. vardır.

Fakat bir başka açıdan bakarsamz ki çok ciddi, önemli ve teh-

likeli bir bakıştır bu, Türkiyemizde yüzlerle hatta binlerle verilmi ş
idam cezas ı vardır. Bunların önemli bir bölümü de infaz olmu ştur
ve bütün cezalar maalesef, üzüntüyle söyleyelim, askeri mahkeme-
ler, yani olağanüstü mahkemeler tarafindan verilmiştir.

Demek ki, iki yönlü bir toplum oluşturuyoruz. Aslında idam ce-

zası bir siyaset cezas ı, bir başka deyi şle biz bizim gibi düşünme-

yenleri, bize karşı olanları yok etme zihniyetimizi yani teba zinni-
yetimizi maalesef hala sürdürüyoruz. Bu bakımdan ölüm cezas ının
kaldırılması ülkemizde aynmsamalı bir zihniyet meselesi olarak

ortaya çıkmaktadır.

Ben kısaca kendi açımdan bu noktalara dikkat çektikten son-
ra pek tabii ki konuyu hukuk aygıtlarıyla ortaya koyacak sayın ko-

nuşmacılara söz veriyorum.

Plannnız şöyle; birinci turda konu şmacılar konuyu genel ola-

rak alıp inceleyecekelerdir. İkinci turda sorulara cevap verilecek-

tir.

Önce ilk sözü saym hocam ız, başkammız Sayın Prof. Dr. Faruk

EREM'e veriyorum.

Faruk EREM

Sözlerime, Sizler gibi Saygın kişiler önünde fikirlerimizi aç ık-

lamak olanağım sağlayan Baromuzun Sayın Başkanına ve Yöne-
tim Kurulu Üyelerine teşekkür etmekle ba şlamak istiyorum.
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18. Yüzyıldan beri ölüm cezas ımn meşru bir ceza olup olmad ı-
ğı tartışılmaktadır. Bu tartışma, uygarlık ilerledikçe örf ve adet
ılımlı hal aldıkça daha fazla yoğunlaştı . Daha ilk dönemde bir ya-
zar şöyle demi şti. "Ölüm cezas ını kaldırmamak bir suçtur" tarih
1875.

Ölüm cezasına karşı yap ıtların pek Çoğu ceza hukukçuları dı-
şında kalanlarca kaleme al ınmıştır.

Büyük Korku (Genel Önleme):

En ağır suçları önlemek için ölüm korkusundan başka bir çare
yoktur. Doktrinde en eski düşünce şöyledir: Bir katili uslandırmak
ümidi bir ütopyadır. Bir hayal uğruna Toplum tehlikeye atılamaz.
Bu düşüncenin ilk temsilcisi Thomas D'Agin'dir.

Rousseau ölüm cezas ına taraftardır, insanlar toplum haline
gelmek için "sosyal bir anlaşma" yaptılar, eğer içlerinden biri bir
insanı öldürürse onun ölüm cezas ına çarpılmasım pe şinen kabul
ettiler.

Bu fikirler Ceza Hukukunda suç aç ısmdan "genel önleme" fik-
rini doğurdu. En ağır suçları önleyebilmek için en büyük korkuya,
ölüm korkusuna ihtiyaç vardır. Suçu işlerse kendisinin de öldürü-
leceği korkusu ancak suçu önleyebilir. Di ğer bir deyimle ölüm ce-
zası en etkili bir cayd ırıcıdır. Ölüm cezası "ibreti müessire" sağla-
yabilir. Ölüm cezas ımn müstakbel katilleri korkutmadığı iddia edi-
lemez.

Genel önleme fikri şöyle tenkit olunur: Ölüm cezas ının suçları
önlediği kesin olarak kanıtlanmış değildir. Vaktiyle baz ı hırsızlık
suçlarına ölüm cezası veriliyordu, kaldırıldı , bu yüzden hırsızlıklar
ne artmış , ne eksilmiştir. Ölüm cezası yüzyıllardan beri her mem-
lekette uygulandığı halde büyük cinayetlerin sayısı azalmadı .

U--e
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Ölüm cezasını hiç düşünmeden en ağır suçları işleyenler pek

çoktur. Zira suçlu, suçu işlerken cezasını clüşünmez. Suçluyu yal-

nız yakalanacağı korkusu düşündürür. Cezas ız kalan suçlar ço ğal-

dıkça suçlar artacakt ır. Yakalanmak korkusu olmay ınca, suçlara

ağır cezalar koyahm, etkisiz olacakt ır. Esasen uzak bir ihtimal ola-
rak gözüken ölüm korkusunda önleyici hassa yoktur. Fizikte nas ıl
uzaktaki cisimler küçük görülürse manevi sahada da uzak ihtimal
az mümkün görülür. Ölüm cezas ımn, hükmedileceği, hükmedilirse
infaz olunacağı uzak ihtimaller olarak görülür. Baz ı manevi değer-
ler ölüm korkusunu yener. intihar, insan ın ölümden korkmadığını
gösterir. Her memlekette intiharlann say ı sı ölüm cezas ından faz-
ladır.

Ölüm cezası mademki korkutucu, önieyici sayılıyor, o halde
alenen, herkesin önünde infaz edilsin, korkutsun. Bu yap ılamıyor,
gizlice kimse görmeden cezaevi içinde infaz ediliyor. 0 halde ale-
nen infazdan çekiniyoruz. İyi olan şey neden gizli yap ılıyor.

* Tarihsel Gerekçe;

Ölüm cezasını tarihsel bir gerekçe ile izaha çalışanlar vardır.
Böyle düşünenlere göre tarihin her döneminde ölüm cezas ına rast-
lanmıştır. Bu dahi bu cezanın haklı ve me şru olduğunu gösterir. Bu
durumda ölüm cezas ını hükümetin katilli ği olarak kabul olanağı
yoktur.

Bu düşüncelere katılmak güçtür. E ğer tarih örnek tutulursa
uygar toplumun zalim bir toplum sayılması gerekecektir. Çünkü
tarihte nelere ölüm cezas ı verildiği düşünülecek olursa uygarlık-
tan geriye hiç bir şey kalmaz. Tarihteki ölüm cezaları bugün en
ağır işkence sayılmaktadır.

Bu konuda Veranın düşüncesi söyledir: Acı , kan ve ölüm mil-
letlerin hayatı için şarttır. Eğer ölüm cezası olmasa idi, Soerate ve-
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ya Isa, yahut Fransız ihtilali olabilir mi idi? Bu düşünce haklı sa-
yılabilir miT

Zaruri Ceza Fikri:

Ölüm cezas ını savunanlar bu cezan ın gerekli ve zaruri olduğu
fikrindedirler. Özellikle 'Hayat Hakkı nı çiğneyen ki şi artık kendi
hayat hakkından söz edemez. Hürriyeti ba ğlayıcı cezaların en sert
şekilde infaz ının dahi önleyemediği en ağır suçu ancak ölüm ceza-
sı karşılayabilir (Diyet).

Ölüm cezasmı , bu cezamn zaruri olduğu fikri ile savunanlar ın
bir kısmı, bu cezamn zaruri olmadığı hallerde meşru olmadığını
ileri sürerler. Ferri ölüm cezas ım kabul etmekle beraber normal
zamanlarda faydas ını , zaruretini kabul etmemektedir. Bettiol ve
Braas'ı ve Manzini'yi de bu grupta kabul edebiliriz.

Ölüm cezasmın zaruret kavram ı ile izah edenler şöyle tenkit
olunmaktadır:

Ölüm cezas ını zaruri kabul edenler daima taraftar toplam ıştır.
Halbuki "zaruret kavram ı, ampirik ve faydacı bir ölçüdür. Ölüm
cezası ise kesin bir kavramdır. Ölüm cezası ne zaman zaruridir?
Hukukta zaruret esas ında bir haks ızlık sayılır. Zaruretin şartları
ölüm cezas ında bulunamaz.

Meşru müdafaa:

Ölüm cezas ı meşru müdafaa ölçüsü ile izah edilmek istenmek-
tedir: Toplumun kendini korumas ı gereklidir. Eğer toplum tehlike-
de ise ölüm cezasi me şru sayılmalıdır. Kişinin meşru müdafaası ile
toplumun kendini korumas ı arasında fark yoktur.

Bu düşünce şöyle tenkit edilir:
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Bir vahşi ormanda çok tehlikeli bir hayvanla, örne ğin bir pan-

terle karşılaşırsak, silahımız varsa onu tereddütsüz öldürürüz. Fa-
kat onu bir hayvanat bahçesinde, demir parmakl ıklar arasında gö-

rürsek öldürmeyi dü şünemeyiz. Çünkü panter art ık tehlikesizdir.

Suçlu hakkında da aynı şeyi düşünmek mümkündür. Bu sebeple

ölüm cezası zayıf bir devletin kuvvet gösterisidir.

Suçluya karşı cemiyetin durumu, tea ırruza uğrayan kimseye
benzetilemez. Zira tearruza uğrayan öldürmez ise, kendisi ölmü ş
olacaktır. Halbuki işlediği suç ne kadar ağır olursa olsun, suçlu
toplum karşısmda zayıf kalır. Devletin varlığı tehlikede değildir.
Kısacası meşru müdafadaki "filhal unsuru" asla gerçekle şmez. Ro-
bespierre'in daha 1791 yılında söylediği bir söz vardır "Herkesin
kuvvetini bir tek ferde kar şı birleştiği toplumda hangi adalet pren-
sibi öldürmeyi haklı gösterebilir?

Doğa Kuralı :

Ferri şöyle düşünür: Ölüm cezas ı doğada mevcuttur. İslahı im-
kansız bir suçlunun kesin surette dışanya atılması gerekir. Çünkü
bünye kendine uygun olmayam atar. Böylece ölüm cezas ı "tabii is-
tifa" kavramı ile açıklanmak istenir. Bu doğa kurah ölüm cezasımn
meşruluğunu kanıtlar.

Bu fikir, her şeyden evvel "islah ı imkans ız suçlu" tipinin mev-
cudiyetini kabul fikrine dayamr. Fakat suçlunun ıslahı gerçekten
olanaksız mıdır? Yoksa ıslahı sağlayacak usulümü bilmiyoruz?
Yoksa ıslah emeğinden mi kaç ınıyoruz?

Suç neyi gösterir? Suçlunun toplum halinde ya şamaya ehil ol-
madığım gösterir. "Ya şama hakkı" olmadığım göstermez. Bu sebep-
le ölüm cezası isabetli değildir. Suçluyu cezaevinde "hücre"de top-
lumdan "tecrit" etmek yeterlidir.
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Teknik kusurlar:

Adli hata gerçekte meydana gelmektedir. Hatta usul yasas ı
Adli Hatamn tamiri usulünü kabul etmi ş, yargımn yenilenmesi
(iadei muhakeme) usulünü öngörmü ştür. Fakat asıldıktan sonra
hata ettiğimiz anlaşılırsa hatamızı nasıl tamir edeceğiz? İyi bir ce-
za, hata edilirse düzeltilebilen cezadır.

İyi bir ceza e şit olandır. Eskiden soylu kişilere ölüm cezası ve-
rilmezdi. Şimdi böyle bir haksızlık yapılmıyor. Fakat ölüm cezas ı-
na karşı olan bir hakim her halde 59. maddeyi uygulay ıp samğın
asılmasını önlüyor, diğer bir hakim ise ölüm cezas ı verebiliyor.

Devlet adam öldürmekle görevli değildir. Devlet ıslah edici,
kurtarıcı olmak durumundadır. Kurtarıcı Devlet, asil Devlet bu-
dur. Ya "cellat Devlet' (!). Kanunlar, insanlara aklın ve vicdamn
varlığmda örnek olmal ıdır. Victor Hugo şöyle demişti: Kanunları
idare eden kanun insanlara şunu haykırır: İnsan olmaktan vazge-
çemezsiniz. Ceza Hukuku cezalandırılacak insanı "vahşi hayvan"a
benzetemez. Ceza, suçtan daha a şağı bir şey olamaz. Kanı , kanla
temizlemek inanc ı içinde olan kanun bir bakıma kendini inkar et-
miş demektir.

İnsanlıkta Genel Görünüm:

Ortaçağda ölüm cezas ı doğal karşılanıyordu, en çok tartışılan
bu cezanm nas ıl bir işkence şeklinde yerine getirileceği idi. 17.
Yüzyılda ya şamış bir hakim 20.000 ki şi hakkında ölüm cezas ı ver-
miş olmakla övtınmüştü. İnsanlık böyle bir dönemden çok uzaklaş-
tı . Ölüm cezasının tarihi, mütemadi bir ilganın tarihidir.

Rönesans (aydınlık çağı) da ölüm cezasına ilk karşı çıkanlara
rastlıyoruz. Bunlar aras ında en ünlü olan Beccaria'd ır. Becca-
ria'dan zamammıza kadar fikirlerde büyük de ğişiklikler oldu. Pek-
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çok ülkede bu ceza kaldırıldı , azınlıkta kalan birkaç ülkede ise bu
cezaların azaltılması dönemi ba şladı . Memleketimiz bu az ınlıklar
arasındadır.

Bu nedenle Ülkemizdeki son duruma de ğinmek istiyorum.
Türkiye Barolar Birliğinin temsilcisi olarak Adalet Bakanl ığında-
ki Komisyona katıldık, ölüm cezas ının kaldırılmasını ısrarla sa-
vunduk. Kabul edilmedi. Bunun üzerine Kanunlar ımızda "ölüm ce-
zası"nı öngören hükümlerdeki bu cezalar hakkında "ölüm cezas ı
veya müebbet ağır hapis" denilmesini, bu suretle "alternatif (seç-
meli) ceza" önerisinde bulunduk, bu da kabul edilmedi. Nihayet
ölüm cezası kararları oybirliği ile verilsin dedik, böylece bir a ğır ce-
za mahkemesi üyesi hakimin bu cezay ı yerinde görmemesinin
" şüphe samk lehinedir" kural ına uygun olacağım, bir hakimin şüp-
hesinin çok kuvvetli bir şüphe sayılması gerekeceğini savunduk bu
da kabul edilmedi.

Fakat bu çabalar sonuç vermeyen çabalar olmam ıştır:

Evvela ölüm cezas ı veren pek çok maddeden bu cezalar kaldı-
rıldı . Fakat en büyük değişiklik TCK.nun 70. maddesinde yap ıldı .
Bilindiği üzere bu maddeye göre iki müebbet ağır hapis birle şince,
yani içtima edince ölüm cezas ı veriliyordu. Bir ara ştırmaya göre
ölüm cezalarının yaklaşık % 75'i adı geçen 70. maddenin uygulan-
ması ile verilmi şti, işte bu madde Türkiye Barolar Birliğinin çaba-
ları ile kaldırıldı . 29.11.1990 günlü resmi gazetede değişiklik ilan
edildi ve yürürlüğe girdi.

Bu Türkiye Barolar Birliği için bir ba şarıdır, Birlik çalışmala-
rı devam ediyor. Birliğin "Hümanist Doktrin" anlayışı mutlaka
tam başarı sağlayacaktır. Yol açılmıştır.

Ben ölüm cezas ına karşı olanlar aras ındayım. İnsan sadece dü-
şüne düşüne bir fikrin yan ında veya karşısında olam ıyor.
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Meslek hayatımda yaşadığım bir amyı özetlemekle sözlerime
son vereceğim.

Ceza Usulü kanununda bir hüküm vard ı: Ölüm cezas ına mah-
kum edilmi ş olanın avukatı isterse, müvekkili as ılırken haz ır bu-
lunabilir. Kanuna göra mahkeme heyetinden bir zat bulunacak.
Yetersiz. Ölüm cezas ı veren Ağır Ceza Heyeti (kimler hüküm ver-
di ise onlar) haz ır bulunsun. uygulama hiç de böyle olmuyor. Ne
hakimler geliyor, ne Avukat. Hepimiz gidelim, göreceksiniz, ölüm
cezası azalacak.

Avukatlığa yeni başlamıştım. Adamı kurtaramadım. Yıllar
geçti. İnancımı yitirmedim. Adam suçsuzdu. İnfaza gittim. Sehpa
hazırdı. İnfaz memurları beni yadırgadılar. "Acemi avukat oldu-
ğumu anladılar, önem vermediler. Adam bir sigara istedi. Bende
yoktu, veremedim. Ba şkası verdi, yarısına kadar içti, attı , sandal-
yeye çıktı , bana döndü. Elimi tut dedi, tuttum. Adam so ğuyordu.
Eğer insamn nasıl soğuduğunu bilmezseniz, ölüm cezas ını cesaret-
le savunursunuz. Öyle ya herkesin ısısı kendine (!).

Cengiz İLHAN : Teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşma sırası Sa-
yın Prof. Dr. Nevzat TOROSLU'da.

Nevzat TOROSLU

Ben ölüm cezas ı sorununa biraz daha farklı bir açıdan bakmak
istiyorum. Modern ceza hukukunun 3 temel sorunu vardır. Bunlar-
dan birincisi, hangi fillerin suç sayılması gerektiği ve bu suç sayı-
lan fillerin seçiminde hangi ölçütlerin esas al ınacağı sorunudur.
Bu sorun daha çok kendisinden yola ç ıkılan politik, ideolojik esas-
larla yakından ilgilidir. Dolayısıyla, bu sorunun cevab ı da, devlet
düzeninin tipi ile ilgili olarak bir ölçüde de olsa değişmektedir.
İkinci temel sorun, ceza hukukunun, suç işlenen ki şinin özgür ve
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dolayı sıyla sorumlu ve cezaland ınlabilen bir kişi midir, yoksa bu
biyo-sosyolojik nedenlerle şartlandırılmış , determine olmuş , dola-
yı sı ile ıslah edilmesi gereken kendisine sadece ıslahını sağlayacak
ve dolayısıyla topluma yeniden kazand ırılmasını sağlayacak ted-
birler uygulanmas ı gereken kişi midir?

Üçüncü sorun, suç i şlemeyi, tekrar suç i şlemeyi önleyecek ve
böylece suçlulukla mücadelede en elveri şli olan aracın önleyici,
korkutucu veya işlenen kötülüğü ödetici bir ceza mıdır, yoksa kiş i-
yi tedavi edici, ıslah edici, yeniden topluma kazandırıcı , bir tedbir
midir? Yani, geçmi şe bakıp, failin yaptığının karşılığım ödetmeye
mi yöneleceğiz, yoksa geleceğe bakıp faili yeniden topluma kazan-
dıracak tedbirler mi uygulayacağız? Burada bizi esas ilgilendiren
sorun bu 3. sorundur. Suçlulukla mücadelede uygulanabilir müey-
yidelerin neler olacağı sorunu kişi özgürlükleri ile sosyal savunma
diyalektiğini kapsayan bir sorundur. Dolayısıyla bu sorun hem po-
litik-ideolojik, hem de felsefi-bilimsel birtak ım önermelerle yakın-
dan ilgilidir. Nitekim, politik-ideolojik şartlandırma yönünden, öz-
gürlükçü bir ceza hukuku, toplumun korunmas ının gereklerini
hiçbir şekilde ikinci plana atmaks ızın, her türlü terörcü, kamusal
öç alıcı ,aşırı sert cezalardan ve gayri insani infaz biçimlerinden ka-
çmnıakta, böylece ki şi özgürlüğüyle, sosyal savunmasmda bir den-
ge kurmaya çalışmaktadır. Buna karşılık baskıcı cezalar ise sosyal
savunmayı esas almakta ve ceza hukukunun ba şlıca amacım, ağır
müeyyidelere başvurmak ve insani infaz biçimlerini uygulamak
suretiyle suç i şlenmesini önlemektir. Böyle bir sistemde, cezaların
sertliği, en kesin ifadesini ölüm ve müebbet ağır hapis cezalarında
kendisini bulmaktadır. Ve özellikle kurumlara karşı işlenen suçla-
ra, daima bu en ağır cezalar öngörülmektedir. Ölüm- cezas ı, (Sayın
hocamın da belirttiği gibi) Ceza Kanununun üzerinde en çok tartı-
şılmış konularından biridir. Bu cezanın meşruluğu sorunu, felsefi
açıdan olduğu kadar, politik açıdan da tartışılmıştır. Ve halen de
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gördüğünüz üzere tartışılmaktadır. Bu konuda görü ş ileri sürme-
miş bir düşünüre rastlamak hemen hemen imkans ızdır. Zira ölüm
cezası sadece hukukçuları değil, felsefecileri, sosyologlar ı, din
adamlarım, hatta edebiyatçıların ilgisini çekmi ştir ve halen de
çekınektedir. Ölüm cezasımn kaldırılması lehinde her alanda, sür-
dürülen yoğun çabalara rağmen bu cezan ın halen pek çok ülkede
normal bir ceza olarak varl ığını sürdürmesinin nedenlerini 3 grup-
ta toplamak mümkündür.

Bunlar, toplumsal gelenekler, politik bask ılar ve toplumun uy-
garlik düzeyidir. Burada sözkonusu cezaya kar şı ileri sürülen ve
yine sayın Eremin belirttiği görüşler üzerinde durmak istemiyo-
rum. Bunlar aslında politik, ideolojik, mantıki, bilimsel ve pratik
uygunluk başlığı altında toplanabilen nedenlerdir. (Bunlar ı hocam
anlattı). Ben, burada, esas itibariyle toplumun, uygarl ık, kültür
düzeyiyle ölüm cezası arasındaki bağ üzerinde, bağlantı üzerinde
durmak istiyorum. Ve ayr ıca bundan sonra yasamada ve uygula-
madaki baz ı çarpıklıklar üzerinde durmak istiyorum. Kammca,
ölüm cezasının meşruluğu sorunu, insanın gerçek anlam ve değe-
rinin korunmasıyla yakından ilgilidir.

Nitekim, Ceza Hukuku tarihi, insan ın çağdaş düşüncedeki bo-
yutlarıyla kavranmadığı dönemlerde de toplumlarda, tanr ı , devlet,
sosyal sımf, hatta adalet uğruna, insanın (... bant çözümü yap ıla-
madı) çeşitli nedenleri bir kenara b ırakacak olursak, hakimlerimi-
zin ölüm cezasına hükmetme zorunlulukları mevcut değildir. Ölüm
cezas ına karşı olan yargıçlarımız pekala bizim me şhur 59. madde-
ye başvurarak ölüm cezas ı yerine müebbet ağır hapis cezasına
hükmedebilirler. Oysa, özellikle ola ğanüstü dönemlerde, 59. md.'yi
uygulamak şöyle dursun, çok defa yasal düzenlemelerin mant ıklı
sınırları zorlanarak ve çok defa mantıki yorumla bağdaşması
mümkün olmayan derecede bu maddelerin uygulama alan ımn ge-
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nişletilmesi yoluna gidilmi ştir. Şu halde, kanunlarda ölüm cezas ı-

na yer verilmesi kadar çoğu defa kanunların sınırları da zorlana-

rak ve katliam boyutlar ına varacak şekilde bu cezaya hükmedil-
meside, insan onurunu incitmektedir. Burada, TCK.'da yer alan ve
ölüm cezasını öngören hükümlerin baz ı çarpık yönleri üzerinde kı-

saca durmak istiyorum.

Ele alınması gereken hususların başında, hiç ku şku yok, 146.
md.'nin uygulamada aldığı biçim olacaktır. Bilindiği üzere, 146.
md. Anayasayı ihlale teşebbüs suçunu öngörmektedir. Ancak, ko-
numuz bu suçun mahiyetini gözönünde bulundurarak, te şebbüs
halini tamamlanm ış suç gibi cezalandırma yoluna gitmi ş ama te-
şebbüs konusunda yeni bir düzenleme getirmemi ş , teşebbüsü dü-
zenleyen 61. ve 62. maddelere yollamada bulunmuştur. 0 halde,
146. md.'deki suçun oluşabilmesi için teşebbüsü düzenleyen 61. ve
62. md.'deki şartların gerçekleşmiş olması gerekir. Hazırlık hare-
ketleri ile icra hareketleri ayrımını yapan, bir suçta te şebbüsten
sözedilebilmesi için o suçun icras ına başlanmış olmasmı şart koşan
ve haz ırlık hareketlerini esas itibarıyla cezalandırmayacağını hük-
me bağlayan bir hukuk düzeninde te şebbüsten söz edilebilmesi
için varlığı şart koşulan suçun icrasına başlanmış olmasıdır. Oysa
1960 yılından bu yana, Anayasayı ihlal suçuna teşebbüs kavramı ,
hazırlık hareketleri sayılabilecek tüm davranışları kapsayacak bir
biçimde yorumlanmış ve uygulanmıştır. Nitekim uygulama, örne-
ğin üç-beş kişinin biraraya gelerek silahlanmas ım Anayasayı ihla-
le teşebbüs olarak değerlendirmiştir. Oysa, amaçlar ı Anayasayı
tağyir, tebdil, ilga etmek olsa bile, üç beş kişinin biraraya gelmesi
hatta bazı silahlı eylemlerde bulunmas ı , 800.000 ki şilik düzenli or-
dusu olan bir ülkede, anayasayı ihlale te şebbüse elverişli bir dav-
ranış olarak nitelendirilmesi elbetteki mümkün değildir. Yine uy-
gulama, silahlı banka soygunlar ı fiullerinin, anayasayı ihlale te şeb-
büs olarak kabul etmi ş ve öylece cezalandırmıştır. Böylece, kanu-
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nun, mala karşı olarak nitelendirdiği suçları , anayasayı ihlal suçu
olarak uygulama olarak nitelendirmi ştir. Oysa, bu ve benzeri fil-
ler ancak Anayasayı ihlal suçunu haz ırlık hareketleri olarak nite-
lendirilmektedir. Ve suçun önemini nazara alan böylece Anayasay ı
ihlale haz ırlık hareketlerini de ayr ıca suç sayan kanunun, ancak
168, 169, 171. md.lerinde öngörülen suçlar ı oluşturabileceği düşü-
nülmelidir. Ne varki, uygulama, bu gibi kimseleri ve ölüm cezas ı
verebilmek için bu temel ilkelerden uzakla şmış ve haz ırlık hare-
ketlerini teşebbüs olarak nitelendirmi ş ve cezalandırmıştır. Ölüm
cezas ı konusunda gerek yasal düzenlemeler, gerek uygulama yö-
nünden büyük sakıncaları olan bir başka hüküm de 450. md.dir.
Bu maddede öldürme filmin canavarca his yüzünden taammüden
veya kangütme saikiyle i şlenmi ş olması ölüm cezasım gerektirir
kabul edilmi ştir. Bu kavramların ne anlama geldiği konusunda
doktrinde ve uygulamada görüş birliği yoktur. Nitekim, doktrin ca-
navarca hissin, his kavram ının tanımlanamayacağını kabul et-
mekte, sadece, baz ı örnekler vermektedir. Örneğin, sırf öldürmek
için öldürmek silahını denemek için öldürmek gibi durumlarda ca-
navarca hissi ile adam öldürmeden sözedilebileceğini kabul etmek-
tedir. Bir diğer görüş ise klasik ceza hukuku anlayışından esinle-
nen bir Ceza Kanununa yani Ceza kanunumuzda do ğuştan suçlu
kavramının kabulü anlamına gelen, canavarca his kavramına yer
verilmesi gerektiğini savunmaktad ır. Yargıtayımız ise canavarca
hissin varlığı yaya yoksunluğunun kabulü yargıcın taktirine b ıra-
kılmıştır. Taammüd konusuna gelince, bu konuda da gerek dokt-
rinde gerekse uygulamada çok değişik görüşler sözkonusudur.
Bunların hepsi de bildiğiniz konular, ama, yine de tekrar etmekte
yarar olduğu kanı sındayım. Nitekim, doktrinde taammüdün varlı-
ğı için sadece suç i şleme kararının verilmesiyle, suçun i şlenmesine
başlanması arasında belli bir zamamn geçmesini yeterli gören gö-
rüşlerin yanında failin bu zaman aralığı içerisinde birtakım haz ır-
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lık hareketleri, plan, projeler yapmas ı gerektiğini savunanlar veya
failin, filmi ayr ıca soğukkanlılıkla işlemesi gerektiğini savunanlar
da mevcuttur. Bu bölümdeki konuşmam bu kadar, te şekkür ede-
rim.

Cengiz İLHAN: Biz teşekkür ederiz. Söz s ırası Sayın Prof.
Dr. Erol MAV1nin.

Erol MAVİ

Sayın Başkan, saygıdeğer dinleyiciler, bu panelde galiba hu-
kukçu olmayan tek ben var ım. Ben tıp doktoruyum. Ben olay ın hu-
kuksal yönü dışında, tıp mensubu olarak bizi ilgilendiren bölümle-
rin üzerinde durmaya çal ışacağım.

!dam cezas ının tıp mesleğini ilgilendiren iki ayr ı yönü vardır:

Birincisi, mesleğimizin amaçları ile taban tabana z ıt bir ceza
şeklidir. 0 halde biz hekim olarak, insan ın anne karnına düştüğü
andan itibaren sayg ı ile karşılama, insan ya şamına en yüce değeri
vermeye onun, bütün s ıkıntılannı dindirmek için her türlü çabayı
göstermeye, bir yerde yemin etmi ş insanlarız.

Bunun karşısında, bize denilmektedir ki, idam cezas ında hazır
bulunacaks ın. Bu bizi ilgilendiren ikinci k ı sma giriyor. Şöyle ki in-
faz kurumları ve tevkif evleri yönetimine ve cezalann infaz ına da-
ir tüzüğün 66. maddesi infaz yerinde hükmü veren mahkeme ku-
rulundan bir ki şi ile Cumhuriyet Savcı sı , Tabib, zabit katibi ve ce-
zaevi kolluğu bulunur, demektedir. Yine aynı tüzüğün 69. madde-
sinde, hükümlünün ölümü tabib tarafindan tesbit edildikten son-
ra, ceset te şhisine müsaade edilmeden, infaz araçlar ı ile birlikte
derhal kaldırılır, der. İş bu kadarla da kalmamaktadır. Askeri
mahkemelerde dahi bir ölüm cezas ı verilse, kurşuna dizilme esna-
sında, yine tabibin orada bulunmas ı zorunlu tutulmaktadır. Sanki
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bir yerde bizim mesleğin amaçları ile alay edilir gibi bir durum or-
taya çıkmaktadır. Tabii bu durum öteden beri, biraz önce Say ın
Erem hocam ızın da söylediği gibi idam cezas ının, hukukçular dı-
şında felsefeciler aras ında tartışıldığı gibi hekimler aras ında da
mesleğimiz yönünden büyük tartışmalar çıkmasına neden olmu ş
ve bu konuda yazılar yaz ılmıştır.

Direk ilgisi olmamakla birlikte, idam ı en büyük işkence kabul
ettiğimizden 29. Dünya Tıp Kurultayı , Tokyo'da bir deklarasyon
yayınlamıştır. Bu deklarasyonun kısaca size özetini okuyacağım:

Tıp doktorunun birinci görevi, t ıbbi insanlık hizmetlerinde uy-
gulama, insanlar aras ında ayrım yapmaks ızın, bedensel ve ruhsal
sağlığı korumak ve düzeltmek hastalar ın ızdırabını dindirmek ve
onları rahatlatmaktır. İnsan yaşamına azami saygının, tehdit al-
tında bile sürdürülmesi gerekir ve hiç bir tıbbi bilgi insanlık yasa-
larına aykırı olarak kullanılamaz. Bu deklarasyon amac ı açısından
işkence bir ya da birden çok ki şinin tek başlarına ya da herhangi
bir otoritenin altında bir yada birkaç ki şiye, bilgi sağlama, itirafta
bulunmaya ya da başka herhangi bir nedenle zorlamak amacıyla
ona bilerek sistemli ve keyfi olarak zihinsel veya fiziksel ızdırap
olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle doktorlar: 1. Doktor, bu yön-
temlerin kurbam olan kişinin kuşkulu, sanık ya da suçlu bulundu-
ğu suçu ne olursa olsun kurban ın inançları ve fikirleri ne olursa ol-
sun ve silahlı çatışma ve sivil sava şta dahil olmak üzere hangi ko-
şullar altında bulunursa bulunsun, i şkence ya da benzeri türlü in-
sanlık dışı veya aşağılayıcı yöntemlerin uygulanmas ını destekle-
meyecek, gözyummayacak ya da uygulamaya kat ılmayacaktır. Bu
benzer şekilde devam ediyor. Bu olaylar olurken 1981 senesinde
ABD de bir mahkeme karar verdi. Bu kararda, ölüm cezasm ın ki-
şinin damar içine öldürücü miktarda ilaç verilmek suretiyle infaz
edilmesi kararı verildi. Buna karşılık Dünya Tıp Birliği Genel Sek-
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reteri bir bildiri yayınladı . Bu bildiri 11 Eylül 1981 tarihinde ya-
yınlandı . Oklahama eyaleti mahkemesi öldürücü dozda ilaç vere-
rek ölüm cezas ını uygulamayı kararlaştırnı . ıştır. Eyaletin empoze
ettiği idam cezas ı yöntemi ne olursa olsun hiçbir hekimin aktif ola-
rak katılması gerekmemektedir. Hekimler ya şam ı korumaya adan-
mış lardır. Bir cellat olarak davranmak t ıp uygulaması değildir. Ve
yöntemin başka durumlarda tıp uygulamas ında kullanılan farma-
kolojik ajanları ya da aletler kullanmas ına karşın hekim yardımı
gerekmemektedir. Bir hekimin tek rolü devletin uyguladığı idam
cezas ının sonunda ölümü belgelemek olabilir. Burada dikkatimizi
çeken şu konudur: Yani bir hekimlikte uygulanan yöntemin idam
cezas ında uygulanmış olması bunu hekimlerin uygulayacağı anla-
mına gelmeyeceğini ifade etmektedir. Ve sonunda da söyledikleri
idam cesas ına uğramış bir kişi, bir hekim ancak ölümünün tesbiti
için gidebilir, fakat gider demiyor. Bundan sonra, Dünya Tıp Birli-
ği tekrar toplandı, hemen bu olayın arkasından 1981'de şu kararı
aldı: Genel Sekreterin idam cezas ına hekimin kat ılmasını kınayan
basın bildirisini destekliyoruz. Hekimlerin ölümü tesbit etme dı-
şında ölüm cezas ına katılmalarını tıbbi ahlaka aykırı bulmaktayız.
Tıbbi komitenin, bu konuyu önemle incelemeye aldığım duyuyo-
ruz. Bu olaylara paralel olarak, 1982 senesinde, B.M. Genel kuru-
lunda tutuklu ve gözalt ında olanların işkence ve başka zalimce in-
sanlık dışı ya da onur kırıcı davranış ya da cezaya karşı korumada
sağlık personeli ve özellikle hekimlerin rolüne ilişkin tıp ahlaki il-
kelerini kabul etti. Şimdi, olay değişik bir boyut kazanmaktad ır.
Bu da hekimin örgütlerinin dışında, B.M. Örgütü, tıp ahlaki ilke-
leri ortaya atmaktadır. Giri ş bölümünde yine oldukça uzun bir kaç
çarpıcı nokta var:

Tıp mesleğinden ve öteki sağlık personelinden, azımsanmaya-
cak sayıda kimselerin, tıp ahlaki ile bağdaşması güç etkinliklerde
bulunmasından kaygı duyar ve bu yüzden söylemek gerekir ki
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mesleğimizden olan bir kaç ki şi işkence gibi ve onur kırıcı davra-
nışlarda haz ır bulunmuş , bunlara bir yerde en az ından böyle bir
durum kendilerine getirilen ki şilere, işkence yap ılmamıştır, diye
tabii bunda değişik baskı grupları , yaşamsal tehditler memur ol-
malarından doğan bazı sakıncalar altında olduklarını beyan etmi ş-
lerdir, ama en az ından buralarda bulunmuşlardır.

Yine, giri şte 1975 yılında Tokyo'da yapılan 29. Dünya T ıp Ku-
rultayı tarıfından benimsenen ilkeleri, Dünya Tıp Birliğinin, Tok-
yo bildirgesini taktirle ammsayarak... diye devam etmektedir.
B.M. kararı; yararlanan ki şi kim olursa olsun, tıp ahlaki ile bağda-
şan tıp hizmetlerini yerine getirmekten ötürü, bir kimsenin hiçbir
koşulda cezalandınlamayacağım ya da tıp ahlakına aykırı eylem-
de bulunmaya ya da i ş görmeye zorlanamayacağını ancak, aynı za-
manda, sağlık personelinin özellikle hekimlerin sorumlu oldu ğu
tıp ahlakına aykirılığın sorumluluk doğurduğuna inanmaktadır.
Yani bir yerde, tıp ahlakına uymayan bir hareketini yapman ın, o
yapan kişiyi, özellikle sağlık mensubu olunsa bir sorumluluk do-
ğurduğunu vurgulayarak ve bu alanda sa ğlık personelinin, özellik-
le hekimlerin ve resmi görevlilerin uymak zorunda olduklar ı daha
ileri standartlara ulaşmak isteği ile bugünkü tıp ilkelerini daha ye-
terli bulmayıp bunların daha genişlemesini önererek:

1. Bu kararın ekinde öne sürülen ve tutuklu ya da göz alt ında
bulunan kimselerin i şkence ve başkaca zalimce ve insanlık dışı
muamele ya da onur kırıcı davranışlara karşı korunmas ında, sağ-
lık personelinin özellikle hekimlerin rolüne ili şkin tıp ahlaki ilke-
lerini benimser.

2. Tüm hükümetleri, bu kararla birlikte, t ıp ahlaki ilkelerinin
özellikle tıp ve sağlık hizmeti veren kurulu şlarda ve gözaltı ve tu-
tuklama kurumlarında, devletin resmi dilinde olabildiğince kap-
samlı bir biçimde yaz ılmasını söylemeye çalışırız.
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3. Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere, tüm ilgili hükü-
metler arası örgütlerden ve resmi olmayan kurulu şlardan tıp ahla-
ki ilkelerini, özellikle tıp ve sağlık hizmetleri alanında olabildiğin-
ce geniş grupların dikkatine sunmalarını bekler.

Yani hem tıp ahlaki ilkelerini koymakta, hemde bunun yayg ın-
laştırılmasını bir yandan hükümetlere bir yandan hükümetler d ışı
kuruluşlara bir görev olarak vermiştir. B.M.nin bu karar ında çok
önemli bir kaç nokta var:

1. Bu tıp bildirgesine bir atıfta bulunmuştur. Bu şekilde bir
meslek içi bir kural, uluslararas ı bir önem kazanmıştır.

2. Bununla da yetinmeyip, sağlik personelinin özellikle heklm-
lerin ve resmi görevlilerin uygulamak zorunda olduklar ı daha ileri
standartlar konulmasım istemekte.

3. Özellikle hekimlerin sorumlu olduklar ı tıp ahlakma aykırı -
lığın sorumluluk doğurduğunu belirtmekte.

4. Dünya Tıp Birliğine ait olarak, tutuklu ve gözalt ında olanla-
ra yapılacak olan muayenede uyulmas ı gereken zorunluluğu tıp
ahlaki ve ilkeleri benimser. Bu şekilde daha önce sadece hekimler
arasında ya da hekimle hasta aras ında uyulması gerekli mesleki
saygı kuralları diyebileceğimiz tıp ahlaki ilkeleri, uluslararas ı hu-
kukun temel normlarından biridir.

Bunları buraya kadar, ayrıntılı anlatmaktaki gerekçemiz şu:
Biz niçin idam cezas ınm infazında bulunalım? Veya hekim olarak
biz, bunlara karşı çıktığımız zaman cezai bir sorumluluk alabilir
miyiz? Çünkü, yasalarımızda hekimin, bu infaz s ırasında bulun-
masım zorunlu kılmaktadır. Ancak, yine tabi, hepimizin çok iyi bil-
diğimiz gibi Uluslararas ı normlarda kural konulduğu zaman ve siz
ona herhangi bir şekilde imza attığımz zaman kendi yasalarınızı
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buna göre uydurmak zorundas ımz. Bunları söylememin amacı aca-
ba burda, tartışma ortamında biz uluslararas ı hukukun ortaya çı-
kardığı bu gerçekler karşısında, hekimlerin idam cezasının infa-
zında bulunmalarını önleyebilir veya bu şekilde bir kampanya aça-
bilir miyiz? Veya böyle bir olay yapt ığımız zaman hukuk dışına mı
düşeriz? Yani yasaya kar şı bir duruma mı düşeriz?

Tabii bu olay ın doğal sonucu olarak, birincisi mesleğimizin yü-
ce amaçları ile bağdaşmadığı için, ikincisi bir insan olarak idam ce-
zasının kaldırılması gerekmektedir. Ayni şekilde, Baroların yaptı-
ğı gibi bizde Tabib Odalarına özellikle ayrı bir insan hakları kuru-
lu kurduk. Bende bu kurulun üyesiyim. Böylelikle, bu idam cezas ı-
nın kaldırılması yolundaki faaliyetlerde Tabib Odas ı olarak katkı-
da bulunmaya çal ışıyoruz. Ancak bütün bu uluslararas ı kurallar-
da, dikkatimi çeken bir konu var: Say ın hocalarımız belirttiler, de-
diler ki, dünyada pek çok ülkede idam cezası kalkmıştır. Ancak he-
men hemen kesin olarak idam cezasının kalktığı bir ülke yok. En
son belirli ülkelerde B.M. karar ı var. Kişisel ve siyasal uluslarara-
sı sözleşmesinin madde 6/2f1 ölüm cezasını kaldırmamış ülkelerde

diyor, aşağıya gidiyor. Belirli durumlarda ölüm cezas ı yasa-
sının öngördüğü şekilde yapılıyor. Koruma Konseyi, insan hakları-
nı ve temel özgürlükleri koruma sözle şmesinin madde 2/İl 'herke-
sin yaşam hakkı yasa ile korunur" diyor. Fakat hemen alt ında hiç-
kimse yasadan ölüm cezas ı öngörülen bir suçu işlemesi durumun-
da bir mahkeme kararımn yerine getirilmesi dışında amaçlı olarak
yaşamından yoksun bırakılamaz., diyor.

Ayrıca bir de yine Avrupa konseyinin biraz önce sayın Baro
Başkanının belirttiği gibi, insan haklarını ve temel hakları koru-
ma sözleşmesinin ölüm cezas ına ilişkin 6 no.lu protokol madde 1
"ölüm cezas ı kaldırılmıştır"ki bu ölüm cezasındaki alınan en son
uluslararası karardır. Hemen altında madde 2 diyor. "Bir devlet
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savaş zamanında ya da yakın savaş tehdidi durumunda işlenen ey-

lemler için yasalarında ölüm cezas ına ilişkin hüküm bulunacak-

tır". Demek ki bugünkü insanlığın geldiği durum yinede ölüm ce-

zasını mutlak kaldırmış hemen hemen hiç bir devlet, gerek

B.M.'lerinin almış olduğu kararlarda, gerek Avrupa Konseyi çerçe-

vesinde alınmış olan kararlarda ölüm cezas ını kaldırmıştır, diyor.

Ama hiç olmazsa savaş halinde bu cezanın uygulanabileceğini söy-

lüyor. Bunun tam çeli şkili bir durumu daha vardır. Ölüm cezasını
bu kadar şüpheli bırakmış olan BM.ye Avrupa Konseyi i şkencenin
önlenmesinde kesin karar vermi ş, şimdi onları okuyalım: BM. İn-

san Hakları Evrensel Bildirisi Md15 " İşkence kesin olarak yasak-

tır". "İşkence siyasal haklar uluslararas ı sözleşmenin madde/7

"Hiçkimseye i şkence yapılamaz". Yine BM.'in aldığı kararlardan
işkence ve başkaca zalimce insanl ık dışı ya da onur kırıcı davranış
ya da cezaya karşı sözleşmede, madde/2 " İ ster bir savaş durumu ya
da bir savaş tehditi, ister iç siyasi karışıklık, ister bir başka olağa-
nüstü bir durum sözkonusu olursa olsun hiçbir ayr ıksız durum iş-
kenceyi haklı gösteremez. "Öyle bir çapraşık durum var ki, i şken-
ceyi kesin yasaldıyorsunuz. !dam cezas ını yasaklamıyorsunuz. Yi-
ne BM.'lerin yasa uygulayan görevliler için davranış kurallarında
biraz daha ileriye götürmü ş olması Madde 5'e yasa uygulayan hiç-
bir görevli, herhangi bir işkence ya da başkaca zalimce, insanl ık dı-

şı ya da onur kırıcı davranış yada ceza eylemine ba şvuramaz kış-
kırtma ya da ho şgörü ile bakamaz. Yine yasa uygulayacak bir kim-
se üstlerinden aldığı emirler ya da savaş durumu, ya da sava ş teh-
didi, ulusal güvenliğin tehlikede olmas ı iç siyasal karışıklık ya da
kamu düzenine ilişkin başka bir olağanüstü durum işkence ya da
başka bir zalimce ya da onur kırıcı davranış yada cezanın gerekçe-
si olamaz. Bu bana bir türlü aç ıldayamadığım, acaba düşünüyor
insan, idam cezas ı daha hafif bir olay m ı? İşkence mi daha hafif bir
olay? !dam cezas ı mı daha hafif bir olay? !dam cezas ı kesinlikle ya-
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saklanmamış. İşte en son Avrupa sözle şmesi yine harp halinde
idam cezas ı uygulanabilir. Ama bunun yan ında kesin olarak i şken-
ce uygulanamaz diyor. Belki tartışılması gereken konu hangisi da-
ha ağır bir olay. Yine bakıyorsunuz, Avrupa konseyinde buna ben-
zer kararlarda yinede işkence kesin olarak önleniyor, fakat idam
cezas ı böyle önlenmiyor. Sonuç olarak, ben şöyle birincisi meslek
açı sından idam cezası bizim mesleğimizle taban tabana z ıttır. Mu-
hakkak kesinlikle kalchr ılması gereklidir, diyorum. Buna yasal da-
yanak olarakta, belki biz idam cezas ına karşı olmanın yanında,
idam cezalarının infaz ında bulunmama yollar ını arıyoruz. Acaba
bu yol bizim için Dünya T ıp Birliğinin bu bildirgesine dayanarak
idam cezalarının infazında hekimin bulunmas ı zorunlu değildir.
Ancak cezanın sonunda ölüm saptanmasında hekim yetkisini kul-
lanabilir, şeklindeki öneriye uyarak, buna kar şı gelebilir miyiz, in-
fazda haz ır bulunmaya, bunları bu tartışmada öğrenmek istiyo-
rum. Ama her ne olursa olsun Dünya tıp birliğinin böyle bir karar
almması BM.nin idam cezas ı ismi geçmeden böyle BM.'lerin kara-
rında hekimle idam cezas ının birlikte olduğunu veya böyle bir du-
rumu yorumlamayan hiçbir karar ı yok. Ama bu şekildeki Tokyo
Bildirgesine atıfta bulunmas ına dayanarak veya BM.lerin sayısız
bir çok kararında olduğu gibi şöyle insanları bedensel ya da ruhsal
sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek bütün davranış ve uygula-
malar yasaklanmıştır. Şimdi hemen düşünelim. Acaba idam ceza-
sından daha ağır insanların bedensel ya da ruhsal yönde etkileye-
cek olay var m ı? Yok mu? Acaba biz bunlara dayanarak idam ceza-
larının kesinlikle kaldırılmas ını veya idam cezalar ının infazında
hekimlerin bulunmamasını önerebilir miyiz? Arkada şlara tabii bu
tartışmalarda böyle bir sonuç çıkarabilirsem kendimi mutlu saya-
cağıın. Beni dinlediğiniz için te şekkür ederim.

Cengiz İLHAN: Biz teşekkür ederiz. Şimdi sözü Ankara Mil-
letvekili Sayın Kamil ATEŞOĞULLARIna veriyorum.
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Kamil ATE ŞOĞULLARI

Değerli dinleyiciler, Bu toplantıyı düzenleyen İzmir Barosuna

başkan ve yönetim kuruluna ve emeği geçen tüm mensuplarına te-

şekkür ediyorum. Ve bir dü şüncemi de aç ıklamadan konuşmama

geçmek istemiyorum. İzmir Barosu bir meslek kurulu şu odası ola-

rak diğer demokratik kitle kuruluşları her hafta burda buna ben-

zer bir toplantı yapsalar o salonun alacağı kapasite ve sayı neyse o

kada insan oturur ve her toplant ıya da aşağı yukarı aynı insanlar

gelir. Bu bir defa olayın topluluğa mal edilemeyi şinin bir gösterge-

sidir. Bu kanıya şurdan yardım: Çağdaş Hukukçular Derneği Ge-
nel Merkezi bir hafta önce Ankara'da bir toplant ı yapmıştı . Bun-

dan 10 gün sonra da Türk Tabipler Birli ği Merkez Konseyi bir top-

lantı yaptı . Ben her ikisinde de konu şmacıydım. Sorular bölümüne

geçildiğinde sorulan sorulardan biri şuydu: "Geçen günkü konu ş-

manızda TBMM'de bulunan ve ölüm cezas ının onaylanmas ını bek-
leyen insan sayısı 283 demiştiniz, bugünse 301 diyorsunuz. Bunda
bir yanlışlık mı var!" 0 kadar takip ediyorlar ve ayn ı kişiler takip
ediyorlar ki... Bir hafta sonraki toplantıya aynı kişiler gelmiş ve bu

çelişkiyi yakalamışlar. Aslında bu bir çelişki de değildi. Çünkü 10
gün içinde 8 dosya daha gelerek sayı 301'e çıkmıştı . Onun için eğer
olumlu sonuç almak istiyorsak bu salonların dışına çıkmalıyız.
Tüm demokratik kitle kurulu şları - meslek odaları - siyasi partiler
ve tek tek "demokratım" diyen her insan görev almalı ve dalga dal-
ga gelişen bu hareket san ıyorum ki TBMM.nin bugünkü aritmeti-
ği karşısında oraya sığdırılamaz ve toplumsal muhalefeti geli ştiri-

lemezse sanıyorum biz burdan kendi kendimize söyler ve dinler
duruma düşeriz.

Bugünkü konumuz yargılanıp infaz edilenler bir de Türkiye'de
insan hakları ihlallerinin en ağırı olan yargısız infazlar vardır. Bu-
gün Güneydoğu'da uygulanıyor. Bir önceki gezimizde ki o geziden
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insanlar görüyorum burada -bize anlat ılanları dinledik- hiçbir yar-
gı kararı yok - güvenlik güçleri yarg ılamadan infazlar ı yerine geti-
riyorlar. Bu da ülkemizdeki idamların bir başka çe şidi... Şimdi ko-
nuşmama geçiyorum:

Dört ay kadar önce ünlü bir gazetede cellatlarla ilgili bir yaz ı
dizisi çıktı . Afyonlu celladı anlatırken gazeteci cellada sonunda şu-
nu soruyor: 'En son olarak ne diyorsunuz idamlarla ilgili!' Cella-
din yamtı şu: "!dam kötü bir şey..." Dileriz ki bu celladın vardığı so-
nuca bu ülkeyi zaman zaman yöneten insanlar - yetkili olan insan-
larda vars ınlar ve sol göğüslerinde insan sevgisini duyabilsinler.

Sayın Hocam Faruk Erem'in ve Sayın Toroslu'nun hukuk ve
ceza bilimi ve kriminoloji yönünden ve idamlar ile ilgili kuramlar ı
yandaş ve karşılarının görüşlerini anlattılar. Sayın Erol Mavi ola-
yın hekimlik yönünü anlatt ı. Ben bu konuklara de ğinmek ve zama-
mnızı almak istemiyorum. Ben say ılar vereceğim. Belli olan bu sa-
yılardan belirli sonuçları birlikte çıkaracağız. Bizim toplumumuz
sayıları pek sevmez ama buna katlan ırsamz şimdiden te şekkür
ederim. Bize hocalarımızın öğrettiğine göre şuçların kökeni top-
lumsaldır. Suçların oluşumunda toplumsal bozukluklar haks ızlık-
lar ve e şitsizlikler vardır. Günümüzde devletin görevi toplumsal
dengesizlik ve düzensizlikleri ortadan kald ırarak suçun kaynağını
kurutmak ve yoketmektir. Oysa ölüm cezas ı suçu değil suçluyu da-
ha doğrusu insanı ortadan kaldırmaktadır ve ölüm cezas ı sonuçta
devlet eli ile bir cinayetin i şlenmesidir.

Değerli dinleyiciler

Şu anda TBMM 315 ki şiyi ilgilendiren idam dosyalar ını beklet-
mektedir. Bunlardan Mustafa Bahar K.Mara ş olayları samğı TCK.
149/2 den yargılanmıştır. Geçen gün cezaevinde (Ceyhan Ceza-
evinde) Mehmet Yalçınkaya Aydın'a yapılan kanlı nakil sırasında
ölmüş , daha doğrusu öldürülmüştür.
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Hüseyin Yeniyapan ismindeki sanık iki kez ayrı ayrı dosyası
olduğundan bu sayıyı düşürürsek şu anda dosyası Mecliste bekle-

yen dosya sayısı 312'dir. Yine 258 ki şi ile ilgili olarak yaptığım bir

çalışmam da TCK. 450. maddeden 123 ki şi - 146/1. md.den 81 ki şi

- 125. maddeden 47 ki şi - 149/2 den 6 ki şi ve 403. maddeden 1 ki-

şinin dosyası var. 450., 146., 125 ve 149. maddelerle ilgili bir s ıra-
lamaya girince 450. maddenin tümünün adi suçlar dedi ğimiz suç-
lar olmadığını belirtmek istiyoruz. Bu bak ı mdan bu suçların neka-
darı siyasi ne kadarı adi suçlardır sonucunu kesin olarak çıkaramı-
yoruz. Şöyle ki: 12 Eylül'ün çift standardı bu tür uygulamanm so-
nucunda baz ı suçları aynı çeşitten baz ı suçları işleyen insanlara
146/1 uygulanıp idam cezas ı verilirken bir kısmı 450. md.den yar-
gılamyor. Bunun için bu durumlarda siyasi ve adi ayrımını yapmı-
yoruz.

Bunu yapmakla da ileriye dönük bir çalışmayı başlatmışlar ve
ilk adımıda atmışlardır. Çünkü bir af yasas ı çıksa da meşhur 125.
md.den başlayıp 173. maddede son bulan Devlete Kar şı suçlar bö-
lümünde yer almad ıkları için af kaspam ına girecek. Ama o insan-
lar 125. maddeden 146 ve 149. maddeden yargılanmışlar ise af ya-
sasınm kapsamı dışında kalacaklardır. Bu bakımdan 450 den hü-
küm giyenlerin hangisinin adi hangisinin politik olduğu konusun-
da tam bir şey söyleyemiyoruz.

3679 sayılı yasa 29 Kas ım'da yayımlandı ve yürürlüğe girdi.
Yasa çıkmadan önce bizim yasalar ımızda bulunan idam ile ilgili
ölüm cezas ı ile ilgili yasa ve maddeler şunlardır:

TCK.daki ölüm cezası ile ilgili genel hükümler bölümünde 70
ve 82. maddeler - Siyasi Suçlar bölümünde ise 125-126-127-129-
131-132-133-136-137-138-141-146-147-149-150-256. Toplam ola-
rak 16 maddedir. Adi olarak diğer bölümlerde se 217-285-286-290-
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403-406-407-418-439-450 ve 499. maddeler olmak üzere toplam 11
madde olup toplamı genelleştirirsek TCK.da 29 maddede ölüm ce-
zası vardır. Bu yasa ile 13 tanesi kaldırılarak son sayı 16'ya düş-
mektedir. 1632 sayılı Askeri Ceza Yasas ındaki maddeleri saymaya
gerek duymuyorum. 26 ayrı maddede ölüm cezası var. Türkiye
Cumhuriyetinin 2 sayılı yasa olan Hıyaneti Vataniyye yasas ında 2
madde var. Birde 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkın-
daki yasada 30 maddede ölüm cesası var. Dinleyenlere teşekkür
ederim.

Cengiz İLHAN: Muhterem dinleyiciler, soruların sorulmas ı
için panele 10 dakika ara veriyorum.

Cengiz İLHAN: Panel'in ikinci bölümünü aç ıyoru.

Değerli Konuşmacılar, ölüm cezasımn insanlık dışı olduğu ka-
dar bugünkü çağdaş uygulamalara da ters dü ştüğünü hem yetkili-
lere dayanarak hem de hukuk içi ve d ışı kaynaklar delillerini orta-
ya sürerek bu hususları kanıtladılar. Ben bunun üzerinde durmak
istemiyorum. Yalmz konu şma sırasında bir nokta ortaya çıktı o da
ülkemizde yargının aslında uluslararası uygulamaya ve ceza hu-
kuku ilkelerine ters - ölüm cezası verilmemesi gereken - durumlar-
da dahi ölüm cezas ı vermesidir. Bir başka deyişle Sayın Ateşoğul-
ları 'nın belirttiği ölüm cezalannın içinde bir kısmı mevcut yasala-
ra göre ölüm cezası verilmemesi gereken durumlardır. Buna 'adli
hata" diyebilir miyiz diyemez miyiz buna kar şı ne yapabiliriz; bu
da ayrı bir konu... Ben ceza avukat ı değilim. Fakat bir ceza olayın-
da iki unsurun bulunduğunu biliyorum. Birisi fil (işlenen filin
tartışılmas ı) ve subuttan sonra bizim deyimimizle sabit olmas ı, bu
filin sabit olması yeterli değil, hakimin vicdanen buna kani olma-
sı gerekir. Ancak hakim filin i şlendiğine vicdanen kani olacaktır
ki idam cezası bu durumda Ceza Kanunundaki maddelere göre ve-
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rilecektir. Bu vicdanen kani olma unsuru, birçok Bat ı ülkesinde jü-
ri üyeleriyle yerine getirilmektedir. Olay Mahkeme heyetinin ida-
resinde jüri heyeti önünde tartışilmakta ve jüriye sorulmaktadır.
Bu suç i şlenmiş midir? Siz buna vicdanen kanimisiniz! Biliyorsu-
nuz ki 12 üyeden birisi hay ır derse idam cezas ı verilmez. Oysa ül-
kemizde 30 ki şilik Askeri Yargıtay Ceza Genel Kurulunda 16 ekse-
riyet idam; 14 beraat olsa bile o ki şi idam edilir. Bir ba şka deyişle
14 hakim suçun i şlendiğine vicdanen kani gelmemi ştir. Bu durum-
da diğer hakimlerin bunu gözönüne almas ı gerekirken onlar görüş-
lerinde ısrar etmekte ve bir oy fark ıyla bir kişinin hayatı hakkın-
da karar verilmektedir. Bu tamanen uygulamanın hatası olan ve
uygulamaya yönelik bir durumdur.

İkinci durum; Saym N. Toroslu'nun ortaya koydu ğu olaydır.
Nereden bakarsanız bakın Ceza Hukuku ilkelerine göre bir banka
soymakla banka soyarken bir polise ate ş etmekle veya adam öldür-
mekle Anayasayı tağyir tebdil ilga etmek arasında bir sebep-sonuç
bağlantısı kuramazs ımz. Te şebbüs dahi bulamazs ımz. Ama yargıç-
larımız olayları ve hukuku biraz zorlayarak baz ı sonuçlara varmış-
lardır. Zannediyorum ki Baromuz ve di ğer Barolar ikinci kampan-
yalarını temelde mevcut mevzuat ve uygulamalara aykırı olan bu
kararlara kar şı açarlar.

Şimdi sözü Sayın Faruk EREMe bırakıyorum.

Faruk EREM : (Soru - Yanıtlar)

Taammüden işlenen bir katillik olayda verilen ölüm ce-
zasının infazının bir başka katil suçu teşkil edip etmeyece-
ği.. soruluyor.

Ben ölüm cezasına karşı olduğum için bu soruya elbette olum-
lu cevap vereceğim. Yalmz bu vesileyle şahsi bir kanaatimi açıkla-
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yayım: Bir kimse bir şahsa herhangi bir sebeple tabancas ını çeki-
yor ate ş ediyor ve öldürüyor. Diğer bir kişi bir haksızlığa uğradığı
kanaatiyle adam öldürmeye karar veriyor; sonra vazgeçiyor; ara-
dan bir süre geçiyor; tekrar karar veriyor; yine vazgeçiyor ve so-
nunda öldürüyor. İşte iki olay... Bu iki olaydan acaba hangisi top-
luma daha zararlı . Silahına sarılıp hemen bir adamı öldüren mi;
yoksa karşısındaki adamı öldürüp öldürmemede bir süre tereddüt
geçiren adam mı daha kötü! Bence taammüden öldürene ceza ve-
rirken dahi idama taraftar olunam ıyor.

!dam cezas ı, aşama hakkının özüne müdahale değil mi-
dir? diye soruluyor.

Bundan evvelki Anayasada Bir hakkın özüne dokunulamaz'
deniyordu. Bir hakkın özüne yani yaşam hakkına ölüm cezas ımn
yapılabilecek en büyük müdahale olacağını savunuyoruz. Yeni
Anayasada ise hakkın özüne dokunulamaz kaydı çıkarıldı ...

Nevzat TOROSLU: Sorulara geçmeden önce bir hususu be-
lirtmek istiyorum. Hakimlerin hukuku zorlayarak 146. md.ye gir-
meyen suçları 146. md. kapsamına sokmaları hususuna açıklık ge-
tirmek istiyorum. Bu aç ıklığı yine bir anımla getirmek istiyorum.
70'li yıllarda 146. md.den yargılama yapılan 12 Mart döneminde
bir bilirkişilik nedeniyle mahkemeye çağrıldım. Orada 146. madde
ile ilgili çok önemli bir davaya bakan yarg ıçlar bana o dava hakkın-
daki fikirlerimi sorduklarında ben bunun olsa olsa ancak Anayasa-
yı ihlale hazırlık hareketleri olabileceğini; bunun henüz teşebbüs
aşamasına gelmediğini dolayısıyla 146. maddedeki suçun haz ırlık
hareketlerini önemine binaen ayr ıca cezalandıran 168. maddenin
uygulanmasına imkan olduğunu belirtince yargıçlardan biri aynen
şöyle dedi: "Ama hocam 168. maddede ölüm cezas ı yok ki!' İşte
böylece olağanüstü dönemlerde bu politik suçlara ili şkin maddeler
zorlanarak bir terör havas ı yaratılmak istenmektedir.
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Her genel seçimden önce ç ıkarılan genel aflara rağmen

ölüm cezası kaldırılırsa toplumda kan gütme saikiyle işle-

nen öldürmelerin artıp artmayacağı hususunda görüşünüz

nedir?

Bu noktada biraz af konusuna de ğinmek istiyorum. Maalesef
af sorunu ülkemizde; bu kurumun tarihi kaynağına; ortaya çıkışı-
na ve mahiyetine aykırı olarak uygulanmaktadır. Af aslında esas
itibarıyla politik suçlar için ortaya atılmış bir kurumdur. Yani ola-
ğanüstü dönemlerden sonra; toplum yat ışınca geçmişe bir sünger
çekmek geçmişi unutmak için politik suçların affedilmesi yoluna
gidilmi ştir. Oysa bizde bu durum tamamen tersine çevrilmi ş; adi
suçlar için sık sık uygulanmış; giderek siyasi suçlular kapsamı dı-
şında bırakılmıştır. Bu tamamen çarp ık ve baskıcı Ceza Hukuku
anlayışımn doğurduğu sonuçlardır. Bir yanlışın bir diğer yanlişla
meşrulaştırılmasına imkan yoktur. Yani ölüm cezası bir yanlıştır.
Sık sık af çıkarmak bir ba şka yanlıştır. 0 halde ölüm cezas ını kal-
dırmayalım deniyor. Bunu yapacağımıza yanlışı bertaraf edelim;
sık sık af çıkarmayalım ve ölüm cezas ını kaldıralım.

Ölüm cezas ının kaldırılması lehindeki görüşlerin teme-
linde ölüm cezas ının caydırıcı olmadığı; adli hataların ol-
duğu ve geriye dönüşün mümkün olmadığı bu cezalar ceza-
ların şahsiliği ilkesine ters düştüğü gibi esaslara dayandı-
rılmaktadır. Ölüm cezasının caydırıcı olduğunu kabul eder-
sek yahut adli hataların hiç yapılmayacağını kabul edersek
ve asılanın yakınları da buna rıza gösterirse o zaman ölüm
cezasını savunacak mıyız!

Elbette ki hayır! Esasen konu şmamda; başlangıçta insan kav-
ramının bütün yönleriyle kavranmaya ba şladığı dönemde; ölüm ce-
zasımn insan kavramına; insan anlayışına ve insanlık duygusuna
aykırılığım ortaya koyabilmek için pratik uygunluk aç ısından ileri
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sürülen birtakım gerekçeler belirtmi ştim. Bence ölüm cezas ına ya
karşısımz ya da taraftarsmız! Eğer insan kavramını çağdaş boyut-
larıyla kavrayabiliyorsanız ölüm cezasına karşı olmak zorundası-
mz. Teknik olarak bu cezamn sakıncalı olup olmaması önemli de-
ğildir. insani yok etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu itibarla;
ben, bu teknik sakıncaların ortadan kaldırılması yüzde yüz garan-
ti edilse bile idam cezasına karşıyım. İnsamn götürülüp; uzun sü-
re düşünülüp; plan-proje yap ılıp boğazlanmasına karşıyım. !dam
cezasmın insanlık onurunu da rencide ettiğine inanıyorum.

Maalesef üzülerek belirteyim ki; H.V. Velidedeo ğlu hocamızm
mesajmda bu doğrultuda bir eğilim hissettim; nas ılsa müebbete
çevrilse bile bir gün kurtulacaktir; hiç kimse hayat boyu yatm ıyor;
o halde adi suçluları asalım şeklinde bir izlenim edindim. Bu da be-
ni üzdü ve şaşırttı . Ben teknik sakıncaları tamamen giderilse bile
insanlık kavramıyla bağdaşmayan böyle bir cezaya her halukarda
karşıyım...

Erol Mavi: Şeriatın hüküm sürdüğü Pakistan'da doktor-
lar hırsızlık yapanın elinin kesilmesi cezas ına karşı olduk-
ları için infaza katılmamışlar ve bu nedenle bu ceza uzun
bir süre uygulanamamıştır. Bizim hekimlerimiz de böyle
bir tavır alamazlar mı? diye soruluyor.

İnfazda bir hekimin bulunmaması acaba bir infaz ı engeller mi?
Belki ko şullar yerine getirilmediği için engeller fakat yasaya kar şı
gelmiş olan hekimi güç duruma dü şürür; bunu da düşünmek gere-
kir. Biz genellikle kurallara uymak zorunday ız. Ama doğru bulma-
dığımız bu türden kural ve kanunlar ın değişmesi için her türlü ça-
bayı da göstermeliyiz. Olayı bu açıdan alıp idam cezalarımn tömel-
den kaldırılması tek amacımızdır.
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Bazı doktorlar işkence görenlere işkence görmediği şek-
linde rapor vermekte ya da i şkenceye bizzat katılmaktadır;
buna ne diyorsunuz? Dünya Tıp Birliğince haz ırlanan raporda

da az ımsanmayacak sayıda hekimin bu tip olaylara kar ıştığı belir-

tilmektedir. Ayn ı durum hukukçular için de geçerlidir. Bu durum
tıp ahlakına aykırı bir durumdur. Ve bizim ülkemizde de olmakta-
dır. Bu sorun artık bir mesleki ahlak sorunu olmuştur. Son olarak
idam cezas ına her zaman karşı olduğumuzu bir kez daha belirtiyo-
rum...

K. Ateşoğulları: 24 Şubat 1988de Meclis Ba şkanlığına ölüm
cezasının tüm yasalarımızdan çıkarılması için bir yasa önergesi
vermiştim. Bu yasa önerisi ilgili komisyonda incelendi; Bakanlar
Kurulunda görü şüldü. Hükümetin önergemin reddine ili şkin ver-
diği cevaptan bir paragraf okumak istiyorum: Bilindi ği üzere ceza
mevzuatımızda ölüm cezas ını öngören maddeler incelendiğinde bu
cezaların sadece cana kast eden suçlara hasredilmedi ği; aynı za-
manda Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü ğünü boz-
mak; Türk Devleti ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye dü şürmek;
temel hak ve hürriyetleri yoketmek için faaliyette bulunmak gibi
rejime karşı suçlara da tatbik edildiği görülmektedir. Ölüm cezas ı -
nın mevzuat ımızda muhafaza edilmesinin müeyyideyi gerektiren
suçların işlenmesini önleyici ve ki şileri caydırıcı bir mahiyet ta şı-
dığı; bu itibarla ölüm cezalar ının meri mevzuatımızdan kaldırıl-
ması hususunda bir sonuca var ılmasının öncelikle kanunların ül-
kemizin sosyal ve kültürel yap ı sı bakımından etraflı bir şekilde in-
celenmesi suretiyle mümkün olabilece ği düşünüldüğünden bu tek-
lif Hükümetimizce müsbet mutalaa edilmemi ştir. 'Ben burada en
çok şuna dikkat ettim: Bu suçların işlenmesini önleyici ve kişileri
caydırıcı bir mahiyet ta şıdığı şeklindeki sözcükleri de ğerlendirmek
istiyorum. Yap ılan araştırmalarda İngiltere Bristol Hapishanesin-
den bir görevlinin aç ıklamas ı : "167 kişinin idam infazmda bulun-
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dum. Bunlardan 64'ü daha önceden bir ba şkasımn idam infaz ında
bulunmuştu. Yani idam infaz ını gördükleri halde ayn ı mahiyette
suç işlemişlerdi".

Yine Almanya'da yapılan bir araştırmada ölüm cezas ı kaldırıl-
dıktan sonra bütün eyaletlerde bu tür suçlarda herhangi bir art ış
olmamıştır.

Son olarak da; İngiltere Kraliyet Akademisinin yaptığı bir
araştırmada "ölüm cezasının kaldırılması ölüm cezasını gerektiren
suçların artmasına yol açmadığı gibi; kaldırılmaması da azalması-
ni sağlamıyor.

Sonuç olarak; hepinize şunu soruyorum. Ayağa kalkan ilk in-
sandan günümüze kadar insan hem fiziksel hem de beyinsel olarak
gelişti. Ve sanırım gelişmede her bakımdan daha da ötelere gide-
cek. Ancak bütün bu geli şime karşın zaman zaman böyle olaylar
görünce kendime şu soruyu soruyorum:

Acaba insanoğlu beklediğiniz anlamda insan oldu mu? Te şek-
kürler...

Cengiz İLHAN : Katılan ve dinleyenlere te şekkür ediyorum.
Panelimiz sona ermiştir.
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ÖLÜM CEZASI
HAKKINDA NOT (*)

1. ÖLÜM CEZASI HAKKINDA UMUMİ DÜŞÜNCELER:

Onsekizinci asırdan beri ölüm cezas ının meşru bir ceza olup ol-
madığı münakaşa edilmiştir. Bu tartışma, medeniyet ilerledikçe,
örf ve Met mütedil bir hal ald ıkça daha fazla şiddetlendi. Bir mü-
ellif 'ölüm cezasını ilga etmemenin bir suç olduğunu" pek eski bir
devirde söyleyebilmişti. Ölüm cezas ınm lehinde ve aleyhindeki
eserler o kadar çoktur ki, bunların ancak bir kısmına temas etmek
mümkündür. Bu husustaki fikirlerin ceza hukuku ile u ğraşanların
sahasına inhisar ettiği de ileri sürülemez. Çünkü ölüm cezas ı ka-
dar insanları , çeşitli yönlerden dü şündüren konular pek azdır.

Ölüm cezasına taraftar olanların başlıca düşünceleri bunun
"zaruri ceza" olduğu yolundadır. En ağır bir suçu işlemiş olana bu
cezamn verilmesinde ve en a ğır suçlara kar şı kanunlarda bu ceza-
mn bulunuşunda zaruret vardır. İnsanları, bu vahim suçlardan an-
cak "büyük korku" döndürebilir.

Bu düşüncelerin tarihi, gerekçe diye göstermek ihtiyac ım ifade
ettiği muhakkaktır. Dinlerin pek çoğu ölüm cezasım kabul etmi ş-
tir. insanlığın terakkisi, insanlığın ahl.ki tekmü1ü ölüm cezas ım

(*) Türkiye Barolar Birliği'nin Ölüm CĞzası hakkında görüşlerini hazırlayan

Faruk Erem'inde bulunduğu komisyon raporu.
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bertaraf edemedi. Ölüm cezas ının gayrimeşru olduğunu ihin sure-
tiyle tarihin huzurunda cemiyeti, hukuki kaatillikle itham edebilir
miyiz?

Bu düşüncelere katılmak güçtür. Ölüm cezas ını tarihi bir ge-
rekçe ile izah makul olamaz. E ğer insanlığrn geçmişi bugünün ve
yarımn kötü müesseselerine me şruiyet verecek olursa bütün geli ş-
me yolları kapanmış olacaktır. Ölüm cezas ının Devletin cezalan-
dırmak hakkı ile birlikte doğduğu, ceza hukukunun tarihinden ge-
riye doğru gidildikçe tatbikatının fazlalaştığı doğrudur. Zira tarih-
te öyle cezalara rastlanm ıştır ki, bugünkü ilim ve medeniyet onla-
rı mahküm etmektedir. Esaret veya i şkenceyi müdafaa etmeyi dü-
şünebilir miyiz? 0 cezalar için vukua gelen değişiklik, ölüm cezas ı
için de vukua gelmeyecek midir? Ölüm cezası her cemiyette kimi-
sinde süratli, kimisinden biraz daha yava ş fakat ortadan kalkmak-
ta, ölüm cezası medeniyetin önünde geri çekilmektedir. Bu sebeple
ölüm cezasımn lehindeki ve aleyhindeki dü şünceleri gözden geçir-
mek suretiyle bir neticeye varmak do ğru olur.

2. Zaruri Ceza Fikri: Bir fikir fazlaca taraftar toplam ıştır:

a) Zaruri ceza fikrinin izahı: Pek çok yazar ölüm cezas ının meş-
ru bir ceza olduğunu, bu cezanın zaruri oluşunda görmektedir.
Böyle düşünenlere göre "ölüm cezas ının meşruiyeti konusunda te-
reddüt edilemez. Ceza muayyen değerleri ihlal eden, onlardan
mahrumiyeti icap ettiren bir vas ıta olunca hayat değerine tetabuk
etmemesi bakımından bir mucip sebep gösterilemez. Me şru müda-
faa hakkı muvacehesinde hayat hakkı nas ıl ileri sürülemiyorsa,
Devletin zarurete müstenit ceza verme hakk ı karşısında da bir
mülahazamn tutunamamas ı icap eder."

Ölüm cezas ı münhasıran "zaruret" ile izah edilebilmektedir.
Cemiyeti korumada, hürriyeti bağlayıcı cezaların, hatta müebbet
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ve gayet sert bir şekilde infaz edilenlerinin dahi kifayetsiz kald ığı
hallerde ölüm cezas ı zaruri gözükmektedir. Zaruret d ışında ölüm
cezasınm mücerret düşüncelerle izahından isbat edici bir vas ıf
yoktur.

Vera'mn fikrine göre acı, kan ve ölüm milletlerin hayat ı için
şarttır. Eğer ölüm cezası olmasaydı , Sokrate veya İsa yahut Fran-
sız ihtilali mevcut olabilir mi idi?

Ölüm cezasmı, bu cezanm zaruri olduğu fikri ile savunanlar ın
bir kısmı , bu cezanın zaruri olmadığı hallerde me şru sayılamıyaca-
ğım ileri sürerler. Mesela Garraud'un dü şüncesine göre ölüm ceza-
sının haklı olması, onun kanunlarda muhafaza edilmesine kafi de-
ğildir. Ölüm cezası o cemiyeti korumada zaruri bir vas ıta olmalıdır.
Bu bakımdan, ölüm cezas ımn ilgası suali kat'i ve umumi şekilde
halledilemez. Bu cezanın muhafaza veya ilgas ı suali izafi ve ma-
halli şekilde cevaplandınlır. İlgası teklif olunan memlekette bu ce-
zanın zaruri olup olmadığım bilmek laz ımdır. Bu cezanın zarurili-
ğini veya faydasızlığım mücerret bir dü şünce tarz ı veya istatistik-
lerden netice ç ıkarmak suretiyle göstermek inand ırıcı değildir.
Halktan gelen insiyaki bir duygu kanun vaz ıını ölüm cezasını mu-
hafaza veya ilgaya sevketmi ştir. Clere'in fikri de buna yakla şır. Bu
müellife göre, ölüm cezas ınm bugünkü örf ve adetimize uygun olup
olmadığına bakmak lazımdır.

Ferri ölüm cezası hakkında şöyle düşünür: Ölüm cezası tabiat-
ta mevcuttur. Bunun, hukuka kat'i surette ayk ın olduğu söylene-
mez. Başkasının ölümü kat'i surette ise bu ölüm haklıdır. İster fer-
di, ister sosyal olsun me şru müdafaada durum böyle değil midir?
Bununla beraber bu ceza son ve istisnai bir çaredir, anormal şart
ve zamanlarda kullanılması meşrudur. Normal zamanlarda fayda-
sı ve zarureti kabul edilemez. Zira normal zamanlarda cemiyet,
ölüm cezasından gayn vas ıtalarla da kendini koruyabilir.
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Diğer bir müellif, Braas ölüm cezas ının meşru olduğunu kabu-

le tmekle beraber, "cezaland ırmak hakkı" ile teçhiz edilmiş bir ce-
miyette bu ceza sosyal ihtiyaçlar ölçüsünde tatbik edilirse me şru-

iyetini muhafaza edebileceği kanaatindedir. Eğer ölümden daha az
sert bir ceza cemiyeti ve mensuplar ını korumağa kafi ise, cemiye-

tin bu cezayı tatbik etmeğe hakkı yoktur.

Cezada zaruret ve fayda fikri ile ölüm cezas ım kabul edenlere
katılan Manzini şöyle düşünmektedir. Siyasi maksatlar, fikri pe şin
hükümler ve hissi sebepler dışında ölüm cezası meselesi münhas ı-
ran mantıki ve faydacı cephesiyle ele alınırsa bu cezaya karşı şim-
diye kadar ileri sürülen bütün gerekçelerin inandırıcı olmadığı an-
laşılır.

b) Zaruri ceza fikrinin tenkidi: Ölüm cezas ım, zaruri olduğu
için meşru sayan düşüncelerin başlıcaları yukanda işaret edilmiş-
tir. Fakat bu düşüncelerde, isabet olmadığı kuvvetle ileri sürül-
mektedir:

Şüphe yoktur ki, ölüm cezasımn meşruiyetini bu cezamn zaru-
ri olduğun da bulan düşünceler daima itibar görmüştür, fazla ta-
raftar toplamıştır. Ortolan şöyle düşünür: Cezalandırmak hakkı
nazariyesine göre, aynı zamanda zaruri ve hakl ı olmadıkça hiç bir
şeyi, cemiyet ceza olarak tatbik edemez. 0 halde ölüm cezas ının
meşru olup olmadığını bu iki ölçüye göre tayin etmek laz ımdır. Bu
manada alınmış "zaruret kavramı" amprik veya faydacı bir ölçü-
dür. Bu ölçünün ölüm cezas ı kadar vahim bir hali me şru kılması-
na imkan yoktur.

Ölüm cezasının zaruretle izahım yapanların pek çoğunda, za-
ruretin ne zaman mevcut sayılacağmı tayinde tereddüt görülmek-
tedir. Kısacası bu fikirlere göre suçlulukla mücadele için ölüm ce-
zası zaruri ise meşrudur, aksi takdirde değildir. Fakat bu dü şünce-
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ye pek basit bir mantık ameliyesi demek mümkündür. Hukuk il-
minde "zaruret hali" haddizatında haksız bir müessese telakki olu-
nur. Kanunlarda yer alması , insan tabiatım değiştirmek imkansız-
lığı ile izah edilir ve çok kat'i şartlara bağlanmıştır. Bu şartların
hiç biri cemiyetin ölüm cezas ını tatbikte zaruret içinde olduğunu
göstermemektedir. Kaldı ki, neyin zaruri olduğunu, neyin olmad ı-
ğını tesbitte hukuki kat'iyet yoktur.

Hangi ceza hukuku doktrinine mensup olursak olal ım, mede-
niyet ilerledikçe ceza müeyyidesi kıymetinden kaybetmektedir. İp-
tidai devirlerde Devletin, cemiyetin emniyetini sa ğlayacak vas ıta-
ları pek manduttu. Halen çok çe şitli ve müessir vas ıtalar mevcut-
tur. 0 halde medeniyet, suça kar şı daima yeni silahlar bulacakt ır.
Bu itibarla cemiyetin suça kar şı korunması cezadan gayri vas ıta-
larla daha iyi sağlamaktır. Herhalde bu dü şünceler ölüm cezasının
bugün ne derece me şru sayılabileceğini, geleceğinin ne olacağını
tahminde faydal ı olacaktır.

Zaruret mutlak hakikatlardan de ğildir. Zaruret izafidir. Şu za-
man veya mah ılde, veya şöyle bir hadisede zaruri gözüken bir şey
başka hallerde zaruri değildir. Ölüm cezas ındaki kat'iyeti; izafi un-
surlarla izaha imkan olamaz. Ölüm cezasını "hasta cemiyetin ilacı
sayan Montesguieu'nün dü şüncesinde alakas ız şeyleri birbirine
benzetmekten ba şka gayret görülemez.

Trince'e göre de ölüm cezası zaruri değildir. Zira modern ceza
mevzuatında, hemcinsleri arasında ya şamak hususunda en tehli-
keli olan suçlular için kafi bir ceza mevcuttur: Müebbet ceza. Bir
avcı vahşi ormanda bir panter'e rastlarsa, onu tereddüt etmeden
öldürür. Fakat onu bir kafesin demir parmakl ıkları arasında gö-
rürse öldürmez. Zira panter kuvvetsiz hale getirilmi ştir. İnsan öl-
dürmek için öldürmez. Ahlaken ölüm cezas ı , cezada ifrattır. Ölüm
cezası zayıf bir Devletin kuvvet gösterisidir. Devlet, öldürmekten
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başka şekilde suçu önliyemediğini bir infazda itiraz etmi ş demek-

tir.

3. Meşru müdafaa fikri: Bu düşünce ölüm cezas ına hukuki

bir mesnet arar:

a) Ölüm cezas ınm meşru müdafaa fikri ile izahı: Hukukta meş-

ru müdafaanın haklı bir müessese oluşundan haraket edilerek

ölüm cezasımn suçluya karşı cemiyetin me şru müdafaas ı şeklinde
kabulü fikri de ileri sürülmü ştür. Böyle düşünenlere göre Devletin
emniyetine taarruz halinde mütearrız öldurülebilir, fakat bu Dev-
letin "cezalandırmak hakkı"ndan gelmez, harp zamamnda dış düş-
mana tatbik edilen aym prensipler gereğincedir ki, iç düşman öl-
dürülür. Me şru müdafaa müessesesini izah eden dü şüncelerin hep-
si, ölüm cezasının da meşru olduğunu göstermeğe hizmet eder. Ha-
kikatte, ferdin me şru müdafaas ı ile cemiyetin me şru müdafaası
arasında öz farkı yoktur.

b) Meşru müdafaa fikrinin tenkidi: Ölüm cezas ı ile kaatili ce-
zalandıran cemiyetin, kendine taarruz eden bir şahsi öldüren kim-
seye benzetilmesi, zorlama suretiyle yap ılan haksız bir benzetme-
dir. Suçluya karşı cemiyetin durumu, taarruza uğrayan kimseye
asla benzemez. Zira bu şahıs taariıız edeni öldürmezse, belki ken-
disi ölmüş olacaktır. Halbuki i şlediği suç ne kadar ağır olursa ol-
sun suçlu, cemiyetin karşısında çok zayıf kalır. Suçlu, cezaevinde
hiç de tehlikeli değildir ve cemiyetin normal hayatmda istisnai bir
hadise olan cinayet, Devletin varliğmı tehlikeye sokmuş olmaz.
Meşru müdafaa mütearrızı öldürmek selahiyetinin, suçluyu teczi-
yede Devlete ayni hakkı verdiğini iddia etmek yanlış olur. Meşru
müdafaa taarruz ile müdafaa aras ındaki "fiihal unsuru" (bk. TCK.
49) cemiyet için mevcut değildir. Esasen bir fert suç i şlemiş ise
bundan cemiyetin varlığımn tehlikeye girdiğini düşünmek garip
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olur. Suç ile sadece cemiyetin huzuru bozulmu ştur, ceza, bu huzu-
ru iade için verilir.

İhtilalci Robespierre 1791 yılında şunları söylemişti: Medeni
cemiyet dışında bir düşman beni öldürmek isterse veya elimle ye-
tiştirdiğim tarlayı yok etmeğe gelirse, ya ben yok olaca ğım veya
onu öldüreceğim, tabii müdafaa kanunu benim hareketimi me şru
kılar. Fakat herkesin kuvvetinin bir tek ferde kar şı birleştiği cemi-
yette hangi adalet prensibi benim onu öldürmeme müsaade eder,
hangi zaruret bunu haklı gösterir.

4. Tabiat Kanunu fikri: Bu fikir ölüm cezas ım basit bir şekil-
de izah etmek ister.

a) Ölüm cezas ımn tabiat kanunu ile izahı : Ölüm cezası ıslahı
imkansız bir suçlunun, kat'i surette, cemiyetten at ılmasıdır. Görü-
lüyor ki ölüm cezas ı bir tabiat kanununa dayanmaktad ır. Bünye,
kendine uygun olmayanı atar. Bünyeye uymamak, ıslahı mümkün
olmayan suçlu çeşidinin mevcut olduğunun kabulünü icap ettirir
ve cemiyetten atılma kat'i olmak zorundad ır.

"Tabii istifa" fikri ölüm cezas ım izah eder. Zayıfları ifna sure-
tiyle tabiat her canlının neslini korur. Ölüm cezası da böyle sun'i
bir istifadan başka bir şey değildir. Cemiyet zararli olan ı yok ede-
cektir. Bu sun'i istifa tabiat kanununa uygundur.

b) Tabiat kanunu fikrinin tenkidi: Tabiat kanunu tabiri müp-
hemdir.

aa. Kavram olarak tabiat kanunu: Tabiat kanunu tabiri ile ma-
kul ve örnek bir kanun ifade edilmek isteniyorsa bu elbette ki, iyi
bir şeydir. Fakat tabiat kanunu kavrammda bir haks ızlığın maze-
reti aranmak isteniyorsa bu "kendini hakl ı çıkarma" ameliyesin-
den başka bir şey değildir. Darwin nazariyesinde ölüm cezas ının
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me şruiyetini aramak hukuki bir görü ş sayılmaz. Bu nazariye sos-

yolojiye nakledilemez.

bb. Gayrikabili ıslah suçlu: Suçlular ın, cemiyetten kat'i suret-

te atılmaları ıslahı imkans ız suçlu tipinin mevcudiyetini kabul et-
mekle mümkündür. Suçlular ın ıslahı imkansız mıdır? Yoksa ıslahı
sağlayacak usulü mü bilmiyoruz? Islah eme ğinden mi kaçımyoruz?

Suç, insanın cemiyet halinde yaşamağa ehil olmadığını göste-

rir, "yaşama hakkı" olmadığına delalet edemez. Bu itibarla ölüm
cezası meşru değildir. Bu mütalaamn makul sayılan mukabil ten-
kidini Garofalo yapmıştır. Bu müellife göre, bu mütalaa, insanlar
için cemiyetten önce ve cemiyetten ayn bir yaşama şekli kabul
eden Rousseau için doğru olabilir. Bugün için tekamül derecesi ne
olursa olsun cemiyetten gayri tabii bir ya şama şekli mevcut değil-
dir. Bir insanı öldürmekten başka bir şekilde cemiyetten ay ırmağa
imkan yoktur. Fakat Garofalo'nun aksine şöyle düşünmek daha
isabetlidir: Cemiyet ne demektir: Sosyal hayat o kadar farkl ı şekil-
ler alabilir ki, bunlar ı tek manada toplamağa, ayni kelime ile ifa-
deye imkan yoktur. Garofalo "sosyal hayat"dan neyi kasdettiğini
izah etmemiştir.

Suç istatistikleri göstermi ştir ki, ayni suçun tekrarlanmas ı te-
mayülü filin objektif a ğırlığı ile ters orantılıdır. Bir kaatilin tekrar
kaatil olduğu haller umumi "tekerrür" hadiseleri yanında pek cüz'i
kalır. Kaldı ki, ölüm cezas ı , "nedamet" için geçmesi zaruri zamanı
ortadan kaldırmaktadır. Cezanın başlıca gayelerinden birinin suç-
lunun ıslahı olduğu malumdur. Cezanın gayesi ıslah olduğuna gö-
re ölüm cezasını izah imkans ızdır. Gayrikabili ıslah suçlular han-
gileridir? En ağır suçların failleri mi? Tecrübe göstermi ştir ki, gay-
rikabili ıslah olanlara bilhassa daha az ehemmiyetli suçlar i şleyen-
lerde rastlanır. 0 halde ölüm cezası gayrikabili ıslah olanlara tat-
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bjk edilecek ise ağır olmayan bu çe şit suçlar hakkında tatbik edil-
mek lazımdır. Herhalde böyle bir şey mantıki değildir.

5. Genel önleme: Bu düşünce fazlaca taraftar bulmu ştur.

a. Ölüm cezasım, genel önleme ile izah eden fikir: En ağır suç-
lan önleyebilmek için en büyük korkuya, ölüm korkusuna ihtiyaç
vardır. "Ölüm korkusu"nun insanlarda en büyük korku olduğu in-
kar edilemez. Ölüm cezası tehdidi, suçtan döndürecek kadar mües-
sirdir. Suçlu büyük bir ihtiras tesirinde ise ölüm cezas ımn korku-
tucu (suçu önleyici) tesirinin zayıflığı düşünülebilir, fakat böyle
hallerde dahi tamamiyle tesirsiz de ğildir. Hakikaten koyu cesaret
sahibi (fanatik) baz ı kimseler vardır ki, bunlar ölüme atılmak için
gayet az cesarete ihtiyaç duyarlar. Fakat bunlar enderdir. Ölüm ce-
zasında "ibareti müessire" vardır.

Ölüm cezasınm müstakbel katilleri korkutmadığı asla iddia
edilemez. Eğer bir kimsenin ani olarak öldüğünü öğrenirsek ölüm
sebebini soranz. Ölüm sebebi ile alakam ız yok ise acımız derin de-
ğildir. Kusuru ile ölmü ş bir adama, mesela kazaya uğramış bir
kimse kadar acınmaz. Bu sebeple bir suçlu, kendisi gibi bir insamn
idam edildiğini görürse bu sahne onun üzerinde derin tesirler ya-
par. Fakat suçlululda alakası olmayan kimsenin bundan korkma-
ğı düşünmeyeceği tabiidir. Ölüm yerine bir çe şit "müebbed esa-
ret"in ikamesi asla ölüm cezas ınm tevlid ettiği korkuyu doğurmaz.
Esaret devrinde kaçan esirlerin baz ılarınm kendiliklerinden yine
esaretlerine avdet ettiği görülmüştür. Ölüm cezasımn kafi derece-
de korkutucu, dolayısiyle suçu önleyici olup olmadığında şöyle dü-
şününler vardır. Eğer ölüm cezasında böyle bir hassa olmasaydı ,
bu ceza Askeri Ceza Kanunlannda yer almazdı ve sert bir siyaset
takibi zarureti hissedilen devrelerde pek çok memleket kanunla-
nnda yeniden ortaya ç ıkmazdı .
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b) Genel önleme fikrinin tenkidi: Suçlara mani olacak tam bir
önleyici sistem ceza hukukunda bulunmam ıştır. Ceza hukuku tari-
hi göstermiştir ki cezalardaki değişiklikle değil, sosyal sebeplerle
ve devirlere göre suçluluk değişmiştir. Bu itibarla ölüm cezas ının
suçlara tesir edeceğini farzetmek gerçeğe uygun dü şmez. Ölüm ce-
zası ile ağır suçlar aras ında belki zayıf bir alaka müşahede oluna-
bilir; fakat ölüm cezasının müessir bir etkisini isbat eden ilmi ve
istatistik mütalalar mevcut de ğildir.

Vaktiyle baz ı hırsızlık suçlarına ölüm cezası veriliyordu, kaldı-
rıldı . Bu yüzden hırsızlıklar ne artmış , ne eksilmiştir. Ölüm cezas ı
kat'i surette önleyici bir fayda sağlamadı . Asırlardan beri her
memlekette tatbik edildiği halde büyük cinayetlerin adedini az alt-
mamıştır. 0 halde mutlaka başka bir sistem aramak zorundayız.

Ölüm cezasını hiç düşünmeden en ağır suçları işleyenler pek
çoktur. Zira her suçlu, yakalanmayacağı ümidi ile suçu i şler, bu se-
beple cezayı düşünmesi için sebep yoktur. Yakalanaca ğım bilerek
suçu işleyenler ise esasen ölümü göze alm ışlardır. İnsan ruhunun
şiddetli heyacanları, ihtirasları kolayhlda önlenemez. İntikam
için, kıskançlıkla, kin yüzünden öldürenleri sehpa korkusu geri
dördürmemektedir.

Carrara şöyle düşünür: Tabiat , kanunu bir şeyi muhafaza et-
mek bakımından makuldür ve zarurete dayanır. Esasen ölmüş
olan maktülü kurtarmak için faili öldürmek makul de ğildir. Bu se-
beple ölüm cezas ımn me şru olduğu müdafaa edilemez. Medeni
Devletlerin bugünkü durumu (umumi suçlarla ve Devletler için
normal zamanlarda) toplum dü şmanımn öldürülmesinde maddi
bir zaruret görememektedir. Ba şkalarına ibret olsun, korkutsun
diye cezalandırmak fikrine dayanan, maddi olmayan zaruret ise
kabul edilemez. Bununla beraber e ğer tabiat kanunu gereğince
masum diğer kimselerin hayatını muhafaza için zaruri ise ölüm ce-
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zası meşru olarak kabul edilebilir. Fakat ba şkalarına ibret olmas ı
şeklindeki doğrudan doğruya olmayan zaruret ölüm cezasım meş-
ru gösteremez. Doğrudan doğruya müdafaa muhafaza zarureti
mevcut olmalıdır.

Kaldı ki "ölüm korkusu" mahiyeti meçhul bir duygudur. Ölüm
yalmz ba şına "acı" değildir. Ölümün bize kötü görünmesi aç ısından
gelmez. Tiksindiğimizdendir. Bu tiksintisinin sebebi ise, insanlar-
da bir takım batıl inançlardır, insan ruhun vücuttan ayrılmasının
feci bir acı doğurduğuna inandırılmıştır. Bu inancın insanlarda yı -
kılması imkansız değildir. Devlet, halkının ölümden fazla korkma-
sım isteyemez. Vatan müdafaas ı unutulmamal ıdır. Din ve ahlak
insam bu korkudan kurtarmağa çalışır. Devletin çe şitli sahalarda-
ki tutumunun farkım nasıl izah edeceğiz?

Esasen uzak bir ihtimal olarak gözüken ölümün korkusunda
suçu önleyici hassa yoktur. Fizikte nas ıl uzaktaki cisimler küçük
gözükürse manevi sahada da uzak bir ihtimal az mümkün görülür.
Ölüm cezasınm verileceği, verilirse infaz edileceği uzak bir ihtimal
olarak suçluyu düşündürür. Ölüm cezası şüpheli hale geldikçe
onun korkutucu tesiri de o nisbette azal ır. Bazı mesleklerde ölüm
tehlikesi pek fazladır, maden ameleliğinde olduğu gibi. Baz ı mes-
leklerde ise ömrü kısaltan tedrici bir zehirlenme görülür. Fakat bu
mesleklerde işçi bulmakta güçlük çekilmemektedir. Bir katilin iyi
silahlanmış hasmına taarruz ettiği ender görülmüştür. Fakat bu-
rada yakın ve müşahhas bir tehlike vardır. Ölüm cezas ının uzak
tehdidinde bu hal yoktur. Ölüm korkusunu yenecek, bir ba şka kor-
ku mevcut olunca bu ceza tamamiyle tesirsiz kal ır. Bazan manevi
değerler ölüm korkusunu yener. intihar, şeref saiki ile düello veya
benzeri hadiseler buna misaldir. Halen düelloya her memlekette
ortadan kalkmış denilebilir. Bu her halde kanun korkusundan ol-
mamıştır. Orta çağ adalet anlayışının ortadan kalkmas ı düelloya
son vermiştir.
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Ölüm tehdidinin, suça karşı önleyici bir vas ıta olduğu fikri,
normal suçlar için doğrudur. Fakat adli tatbikat göstermiştir ki
suçluluk mantığa uygun hareket etmemektedir. İhtiras saiki ile
suç işleyen kimse, ihtiras ın tesiri altında kör olmuştur. Adli suçlar,
hatta mükerrirler, cezadan kurtulacaklar ı ümidinin emniyeti için-
de suç i şlerler. Eğer bir kimse mutlaka ölüm cezas ına çarpılacağı-
na emin olsa belki suç i şlemez, eğer bu böyle olsa, daha az şiddet-
li bir ceza korkusuyla da, mesela müebbed a ğır hapis korkusu ile
de suç işlemez.

intihar, insan ın ölümden korkmadığını gösterir. intihar eden
kimse, kendini ölüm cezas ına mahkum etmi ş demektir, fakat mü-
ebbet bir cezaya kendini mahkum eden yoktur. Her memlekette in-
tiharlarm adedi, infaz edilen ölüm cezalarınm adedinden fazlad ır.

Ölüm cezası ibret olur mu? Bunu ba şka bir soruya bağlamak
lazımdır: Başkalarınm ölümü insanları hakikaten deh şete düşü-
rür mü? Her sene büyük spor gösterilerinde ve di ğer işlerde pek
çok insan öldüğü halde seyirciler yaşayanları alkışlamakta devam
etmektedirler.

Prins'in kanaatine göre ölüm cezas ı ibret teşkil etmez. Bilakis
tecrübe göstermiştir ki, alenen infaz edilen ölüm cezas ı , daima bir
skandal doğurmuştur. Halk bir bayrama gidermi şçesine sehpanın
etrafina ko şmuştur. Bu şekilde ölüm cezas ı, hukuk duygusunu,
adalete ve ölüme saygıyı tehlikeye düşürür. Bu çe şit teşhirler yığın
ruhunda, zalim zevk sevgisini, kan insiyakini te şvik eder. Bu ceza-
nın aleni infaz ı kaldırılmıştır ve sabah erken saatte, cezaevi dahi-
linde, mevcudiyeti infaz ın kanuna uygunluğunu göstermek baki-
mından zaruri olan kimselerin huzurunda ceza infaz olunmakta-
dır. 0 halde saklanmak istenen bir manzarada, ibretin mevcut ol-
duğu söylenebilir mi? ibret olsun diye en geni ş aleniyete yer veril-
diği farz olunsun. Bu bir terör değil midir? Tethi ş , hukuka daya-
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nan bir siyaset sayılmaz. Koestler "kanl ı kanunlar", "kokuncaya
kadar sehpada bırakılan cesetler"den bahsederken konuyu derinli-
ğine sezebilmi şti. Ölüm cezas ının gerektirdiği pek ağır suçlar mü-
temadiyen i şlenmektedir. Bu hal, ölüm cezas ının onları öııleyeme-
diğini gösterir. 0 halde infaz ın zaruretini izah imkans ızdır. Bilhas-
sa başkaları üzerinde baz ı tesirler yapsın diye suçlunun vas ıta ola-
rak kullanılması meşru olamaz.

6. Ölüm cezasının teknik kusurları: Bu bakımdan da fikir-
ler ayrılmıştır.

a) Ölüm cezasında teknik kusur görmeyenlerin fikirleri: Ölüm
cezalarında baz ı kusurlar mevcut olabilir. Mesela ölüm cezas ının
bölünmez bir ceza olduğu, suçluların hususiyetlerine göre cezanın
ferdileştirilmesine müsait bulunmad ığı ileri sürülür. Halbuki ha-
kim bir derece aşağı cezayı gerektirmeyen hallerde bu cezay ı vere-
cektir. Esasen hürriyeti bağlayıcı "müebbet cezalar" dahi bölünme
kabiliyetinden mahrumdurlar. Ölüm cezas ının "adli hata" ile hak-
sız yere infaz ı halinde hatanın tamirine imkan olmadığı söylen-
mekteclir uzun yıllar haksız yere çektirilmi ş hürriyeti bağlayıcı ce-
zalarda hatanm tamiri mümkün müdür? Kaybolan yıllarını hü-
kümlüye geri verebilir miyiz? Kısacası ölüm cezas ında görülen ku-
surların hepsi diğer cezalarda da mevcuttur. Hiç bir "beşeri ceza"
ahlaki kusura tamamiyle uygun dü şmemektedir, zira bunu yapa-
bilmek insanların elinde değildir. Çekilen bütün ac ıların tamiri im-
kansızdır. Kaldı ki ölüm cezas ında bir hususiyet de vardır. Ölüm
cezası diğer cezalara kıyasla kat'i bir cezadır. Bu cezadan çarpılan-
ların, günün birinde cezaevinden kaçabilmek ümitleri, cezan ın te-
sirini pek çok azaltır.

b) Ölüm cezas ını elverişsiz bulan düşünceler: Böyle dü şünenle-
re göre öhim cezas ının yukarda i şaret edilen kusurları o kadar bü-
yük ve diğer cezalarla o kadar kıyas kabul etmez ki bu cezayı ter-
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ketmekten başka çare yoktur. Ölüm cezas ı bölünmez, suçlunun
şahsiyetine göre ayarlanamaz, hata anla şılınca cezayı kaldırmak
imkam kaybolmu ştur. 0 halde bu cezamn me şru olup olmadığım
araştırmağa lüzum yoktur. Bu ceza, esasen ceza hukuku bak ımın-
dan elverişli değildir. Ölüme ceza denebilir mi? Bir adam ı öldür-
mek onu yok etmektir, cezaland ırmak değil.

aa. Ölüm cezalarında hata: Bütün mesele bir cezan ın adil ol-

masıdır. Bu itibarla ölüm cezası meselesini felsefi, ferdiyetçi veya
cemiyetçi veya siyasi yönden değil, sadece penaloji bakımından ele

almak laz ım geldiği düşünülmelidir. İyi bir ceza, hata halinde geri

alınabilir olmalıdır. Bugünün medeniyeti şu suali soruyor. Verilen

ceza adil (haklı) mıdır? Bunun cevab ım, bu cezamn faydalı olup ol-

madığından değil, hukuki olup olmadığında aramak lazımdır. Be-

şeri adaletin isabetinde şüphe daima mevcut olacakt ır. Tamir edil-

mez oluşu ölüm cezasına karşı ciddi bir itirazdır. Böyle bir durum-

da hata halinde tamiri imkansız ceza hiç bir zaman tamamiyle

haklı gözükemez. Bir Frans ız Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerinin,

jürinin hatas ı sebebiyle haks ız yere idam edilen bir sanık yüzün-
den, yüz sene siyah elbise ile mahkemeye çıktıkları nakledilir.

Bütün cezalarda hatamn tam manasiyle tamirine imkan olma-
dığı itirafı doğru ise de ölüm cezasında kısmi bir tamirin dahi ba-

his mevzuu olam ıyacağı aşikardır. Adli hatalara kar şı tazminat,
hukukun hataya karşı bulabildiği, cüz'i de olsa bir tamir şeklidir.

Bunu ölüm cezas ına tatbik edemeyiz. Kald ı ki hiç bir adli hata,

ölüm cezas ındaki hata kadar ağır değildir. Cemiyetin bu çe şit ha-

taları affetmiyeceğini de düşünmek lazımdır. Ölüm cezalar ının,
adli hata halinde, tamir edilmelerinin imkansızlığı amme vicda-

nında yer etmi ştir. Adli hatalar ender olabilir, fakat ölüm cezasın-
da bir tek hata bile toplumda büyük bir sars ıntı yaratmağa kafidir.
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Tıbta hata edildiği ve belki de hastanm hayat ına bu hatanın
son verdiği bu itibarla hata korkusu ile zaruri olan bir ameliyeden
kaçınılamayacağı ileri sürülmüştür. Bu mütalaada isabet yoktur.
Hastanın hayatını kurtarmak gayreti içinde i şlenen hatayı sadece
öldürmek için verilen karardaki hataya benzetme ğe imkan yoktur.
Bir adli hata neticesinde masum bir insanın öldürülmü ş olması bü-

tün insanlar için müşterek bir felakettir.

bb) Gayrimuayyen ceza: İyi bir ceza, muhtevas ı, kabili tayin

olan cezadır. Bir hakim, hapis cezas ı hükmettiği zaman uzun bir

cezanın kısa müddetli bir hürriyeti bağlayıcı cezadan daha ağır ol-

duğunu bilir. Ölüm cezasının diğer nevi cezalann hiç biri ile ben-
zeyen bir tarafı yoktur. Kısacası, tarifi, tayini, imkansız, diğer bir

deyimle esrarengiz bir cezadır. Ölüm, ceza olamaz, insanların müş-

terek mukadderatma ceza denemez; ölüm cezas ı insanların kanu-
nunu ilahi kanun yerine koymakta, hayat ın sona ereceği vakti ta-
yin etmekte, bu suretle tabii ölümün tevlit etmediği bir manevi iş-

kence doğurmaktadır. Kaldı ki umumi yeknesak bir sistem halin-
de mütalaası gereken ceza sisteminin gayeleri, vas ıfları bakımın-

dan ölüm cezası anormal bir cezadır, sebebi izah edilemiyen bir is-

tisnadır.

cc) Eşitsizlik: İyi bir cezada e şit tatbik imkam mevcut olmalı-

dır. Eskiden asillere ölüm cezası verilmezdi. Bugün bu kadar bü-
yük bir fark tatbikatta yoktur. Fakat ölüm cezas ımn hükmedilme-

sinde başka eşitsizliklerin mevcut olduğu aşikardır. Takdiri tahfif

sebebi, ölüm cezas ına taraftar olmayan hakimin kolaylıkla tatbik

ettiği bir sebeptir. Takdirden, ölüm cezas ım hariç tutmayan bir ka-

nun, neticede ölüm cezas ına taraftar olmamamn imkanlarım da

hazırlamıştır. Hakimin vicdamnı zorlamaktan çekinmek mecburi-
yetinde olan kanunun bu imkanı kabul etmesi tamamiyle hakhdır.
Fakat ortaya çıkan eşitsizliğin de büyük olduğu meydandadır. Suç-
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lunun ölüm cezasından korkmas ından pek fazla, hakim savcı veya
müdafi olarak bir ölüm cezas ı hükümlerinde bir adli hatadan kork-
maktayız. Hakiki korku suçlularda de ğil, adalet organlarındadır.

çç) Halk tepkisi ve halk terbiyesi: Cezanın halk vicdanında tep-
ki yaratmaksızın infaz edilmesi laz ımchr. Hürriyeti bağlayıcı ceza-
ların çok fena şartlar altında, mesela zindanlarda infaz ı dahi,
umumi vicdan ı zedeler. Baz ı hadiselerde ölüm cezas ımn infazı ce-
miyette bazı kimseleri tatmin etmi ş olabilir, fakat bu kimselere ce-
miyetin en iyi fertleri aras ında rastlanamaz.

Bir suçlunun mahkumiyetinin amme vicdamnda i şlediği filin
zaruri neticesi olarak kabul edildiği söylenemez. Suçlunun mukad-
deratına pek çok şey, mesela tahkikat sahfas ındaki tutumu, müda-
faası tesir eder.

Ölüm cezasını infaz edecek kimseleri bulmaktaki müşkülatın
mutlaka bir manas ı olmak laz ım gelir. Cellat, neticede amme ira-
desinin infazc ı sıdır. Buna rağmen halk ondan nefret eder. Bu nef-
ret haddizatında ölüm cezasına karşıdır. Vergani bunu şöyle cevap-
landırır: Halk, celladı hor görür, müebbed ağır hapis gardiyanını
hoş görmez mi? Diğer taraftan cellada kar şı duyulan his başka bir
meslek seçmemiş olmasından, vahşi bir rulıa sahip bulunmasın-
dandır. Çünki bu mesleği rızası ile seçmiştir. Kurşuna dizmede as-
kerlere karşı halk aynı hissi niçin duymuyor.

Ölüm cezasım halk tasvip etmi ş veya etmemiş olabilir. Muhak-
kak olan şudur: Halen ölüm cezasının ilgasına mani olan şey, bir fi-
kir değil, batıl bir itikattır, cinayatlere kar şı cemiyeti ancak ölüm
cezas ının koruyabileceği yolunda bir batıl itikattır. Bununla bera-
ber halkın bu cezada bir nisbetsizlik sezdiği hissedilmektedir. Zira
suçun hemen akabinde hakl ı görülen bir cezan ın bir müddet sonra
ifrat sayılmasında bir mana gizlidir. Suçun kötülü ğü ile, en ağır
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suçlarda bile, suçlunun hayat hakkı aras ında adil bir nisbet yok-

tur. Bir insanm diğeri tarafından öldürülmesi, daima bir ihtiras
neticesidir, bu ihtirası nefrete şayan olabilir. Fakat şahıs bunun te-

siri altında kalmıştır. Halbuki amme kudretinin, tam bir sükunet
ve teammül içinde ölüm cezas ı vermesi aynı şey değildir.

Cezanın, halk terbiyesinde, hiç olmazsa kötü örnek te şkil et-

memesi de şarttır. Beccaria'nın fikirlerine kar şı Vergani bu hususa
da temas etmiştir. Bu müellife göre, ölüm cezasm ın vatandaşları
zulme ve kana sevk edeceği iddiasında hakikat yoktur. İnsanları
vahşet ve kandan uzakla ştırmak için kullamlan vas ıtalardan biri

olan ölüm cezas ında böyle bir hassa mevcut olamaz. Her cemiyette
insanlara kötü örnek olacak, onlar ı kana alıştıracak daha pek çok

şey vardır. Arızi bir, iki infazda böyle bir vas ıf görmek imkans ızdır.

Her halde ölüm cezas ı ahlak örneği vermez, bilakis halkın ah-

lalum tahrip eder. Vah şi ve kana susamağı tahrik, eyler, intikam
duygusunu besler. İnsan kamndan çekinmek gerek, cezada bile.
Ölüm cezasına çarpılan kimse, kanunun mağdur ettiği ki şi olarak

gözükür, vatanda şa acıma duygusu uyandırır. Bunlar ceza siyase-
tinde mutlaka nazara al ınmas ı lazım gelen hususlardır. Islah eden

Devlet, suçları önleyen Devlet kısacası yardım eden Devlet anlaşı-

lan bir kavramdır. Fakat cellat Devlet (!).

Ölüm cezas ınm umumun faydası için istimlak şeklinde meşru-
iyetini izah eden fantazi dü şüncelere (Carneluttinin dü şüncesi gi-
bi) rastlanmıştır. Bu müellife göre ölüm cezas ınm esası umumi fa-

idede toplanır, bu itibarla yegane benzetilebilece ği müessese istim-
laktir. Fakat bunda isabet yoktur. Zira istimlak karşılığı olan bir

şeydir. Öldurulen suçluya kar şılığında verilen nedir? Umumun
menfaatine istimlak edilen kimse dahi cemiyetin bir ferdi olarak
istifadeye devam edecektir. Ölüm cezas ı için böyle bir şey düşünü-

lemez.
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7. Kefaret esas ı : Ceza hukukunda muayyen bir anlayışı ifade
eder.

Ölüm cezasının lehinde olan dü şüncelerin tenkidini te şkil eden
fikirlerde büyük isabet olduğu aşikardır. Yukarda işaret edilen dü-
şüncelerin hiç biri ölüm cezas ının meşru olduğunu göstermemek-
tedir. Bu durum karşısında ölüm cezas ını her türlü fayda ve zaru-
ret kavramlan dışında "kefaret esas ı" ile izaha gayret edilmiştir.

a) Kefalet kavram ı ile ölüm cezasının izahı : Böyle düşününlere
göre ölüm cezas ına itiraz, gerçekte kefaret esas ına dayanan ceza
kavramma karşıdır. Bir ferdin hayatınm yok edilmesinin cemiyet
için "fayda"h olacağım düşünmek imkansızdır. Eğer ceza müste-
hak olana verilen bir şey ise bunun zaruret veya fayda ile alakas ı
olmamak lazımdır. Ölüm cezasına ait tartışmalarm sonunda, ceza-
mn esası olarak kefaret kavramı üzerinde durmak ihtiyac ı daima
hissedilir. Bir kimse ba şkasını , teammül ederek öldürmü ş ise ölüm
cezas ına çarpıhr. Bu halde ölüm cezas ının me şruiyetini aramak
için başka bir şey bakmak doğru değildir. Ceza, fil ile mütenasip-
tir. Bu durumda ölüm cezas ına çarpılan kimse haksızlığa uğradığı-
nı iddia edebilir mi? İnsan hayatının dokunulmazlığını iddia ede-
bilir mi? İnsan hayatının dokunulmazhğım ileri sürebilir mi? Bu
dokunulmazlığı kendisi ihlal etmemi ş midir? inkar ettiği hakkın
kendisini siyanet etmesini isteyebilir mi? Eğer ölüm cezası ortadan
kaldırılacak ise bu işe evvela katillerden başlamak lazımdır.

Hegel'in dü şüncesine göre, kusur hakkın inkarıdır. Zira suç
keyfi bir harekettir. 0 halde hak ile onu ihlal etmiş olan kusur bir
zıddiyet içindedirler. Bu zıddiyetin bir hal şekline bağlanmas ı la-
zımdır. Hak, ihlal edilmi ş olarak kalamaz, hak, eski haline getiril-
melidir. Bu ise hakkı inkar eden şeyi inkar etmekle mümkün ola-
bilir. Hakka vaki ilk taarruza taarruz edilmesi "ceza"dan ba şka
birşey değildir. İnkarın inkarı hakkm teyididir. Haddizatında ku-
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sur inkar edilmekle ortadan kaikmıştır, mevcut değildir. Fakat
maddi bir hareket olarak suç mevcuttur. Ceza bu hareketin netice-
si olduğuna göre cezaland ıran ile cezaya göre cezaland ıran ile ce-
zaya çarpılan birbirine yabancıdır. Suçlu, kendi kendine ceza ver-
miş olacak ve dolayı sıyla kanunu ihya eden bir kimse haline gele-
cektir. Suç ile ceza aras ındaki nisbet bakımından şöyle düşünülme-
lidir: Ceza suçun inkarı olduğuna göre kusur ile ceza arasında e şit-
lik ceza kavramında esasen mevcut bir hususiyettir. Bu itibarla
adam öldürme suçu zaruri olarak ölüm cezas ını icap ettirir.

b) Kefaret esas ının tenkidi: Ölüm cezasına taraftar olan
Kant'ın, "öldürürsen, kendini öldürmü ş olursun, çalarsan kendin-
den çalmış olursun" dü şüncesi, bu büyük düşünürün felsefi dü şün-
cedeki itibarına rağmen "kısas" kanunundan ba şka bir şey değil-
dir. Kısas ise ceza hukukunun ilk çağlarına ait bir müessesedir. Di-
ğer taraftan "kefaret esas ı" ceza hukukunda ittifak edilen bir kav-
ram değildir. Hatta kefaret esasına taraftar olmamak için poziti-
vist mektebe mensup olmak dahi zaruri değildir. Kefalet kavramı
hiç bir müesseseyi izah etmez, yaln ız müesseselerin izahs ız kabu-
lünü, adeta emreder, bir çe şit "pe şin hüküm"den neticeler ç ıkarır.

S. Hümanist doktrini: Bu doktrin ölüm cezas ına karşıdır.

Bir cezanın meşruiyeti, tatbik edildiği devrin insanl ık duygu-
ları nazara alınmadan tayin edilemez. Ölüm cezas ı problemi, insa-
na utanç veren bir lakaydi ile tetkik olunamaz. Bu itibarla ölüm
cezası aleyhine olan fikirlerin bir kısmının hissi sayılması isabetli
değildir. Kanunlar, insanlara aklın ve vicdan ın hakimiyetini sağla-
malıdırlar. Ölüm cezas ı veren kanunlarda bu vas ıf yoktur.

Orta çağda ölüm cezas ı an'ane halinde tatbik edilmi ş ve me ş -
ruiyeti münaka ş a dahi edilmemi ştir. Fakat onsekizinci as ır ortala-
rına doğru felsefeciler bu cezan ın me şru olup olmadığı meselesini
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ortaya attılar. Frans ız ihtilalinde bu mesele geni şledi. Montesqu-
ieu bu münakaşaya katılmakla beraber neticede ölüm cezas ı lehi-
ne kanaat izhar etmiştir. Buna mukabil Voltaire, Beccaria bu ceza-
nın aleyhtarıdırlar. Beccaria her çe şit cezanın gayri insani şekline
muhaliftir ve derki: Kimsenin öldürme ğe hakkı yoktur.Ölümü ça-
buklaştırmağa hakkı yoktur, bu itibarla öldürücü şartlarla çalıştır-
mak suretiyle cezanın infazı (hidematı ş akka) dahi me şru değildir.
Daha 1789 tarihinde yayınlanmış ve Beccaria'mn eserinin devam ı
olsun istemiş bir eserin yazarı Chamarelli. Ölüm cezas ının gayri
insani, kifayetsiz ve faydasız olduğunu, kaldırılmasını ve yerine
daha müessir bir ba şka cezanın konulmasını ileri sürüyordu.

Ondokuzuncu as ırda ise Victor Hugo, ıneşhur "Sefiller"inde,
Lamartine eserlerinde bu cezan ın yanlışlığını ortaya koymağa ça-
lışmışlar, Mittermaier, D'Olivecrona cemiyetin ölüm cezas ı verme-
ğe hakkı olmadığını ileri sürmüşlerdir. Victor Huggo ölüm cezas ı
hakkında şöyle düşünüyor: Ölüm cezas ı nedir? Ölüm cezas ı bar-
barlığın ezeli, mahsus alametidir. Ölüm cezas ı nerede yaygın ise,
orada barbarl ık tahakküm ediyor demektir. Nerede ölüm cezas ı
azalmış ise, orada medeniyet hüküm sürmektedir. Kanunları ida-
re eden kanun, insanlara şunu haykırır: İnsan olmaktan vazgeçe-
mezsin. Bu hitab ayn ı zamanda toplumadır. Toplum bir insani,
şahsiyetini ok eden bir cezaya çarptıramaz. Bentham ölüm cezas ı-
ni bir adaletten ziyade "husumet" olarak kabul eder. İnsan kanımn
akması faydalı sayılsa ve kanunla aksa dahi artan bir dehşet hissi
doğuracaktır. "Bir yasamacının tabiat yasalarına karşı yasalar
yapması ve onları ölümün dehşetler ile silahlandırması yalnız bo-
şuna değil, fakat kötüdür de".

Ölüm cezas ının "insani ceza" sayılmasına imkan yoktur. Bir
hekimin veya bir din adamının, ölmek üzere olan hastaya kendini
ölüme haz ırlaması tavsiyesi ile bir idam hükmünün tafhimi ayn ı
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şey değildir. Her şey ölümün şekline bağlıdır. Ölüm cezasını sade-
ce maddi bir acı saymağa imkan yoktur. Bu ceza her şeyden evvel
korkunç bir manevi "i şkence"dir. Ceza adaleti, suçluyu "vah şi hay-
van"a benzetemez. Ceza, bazan suçtan daha aşağı bir şey olabilir.
Her memleket, ceza sistemini tanzim ederken muayyen bir insan-
lık seviyesinden a şağıya inemiyeceğini kabul zorundadır. Gab-
ba'nın fikrine göre ölüm cezas ı meselesi ilim de halledilememi ştir.
0 halde kanun vaz ıı da bunu halledemez. Kanı , kan ile yıkamanın
örneğini veren kanun, bir bak ıma kendini inkar etmi ş demektir.
Suç anında en ağır şekilde cezalandırılması istenen kimsenin ölüm
cezasının infaz ı sırasında merhamet hissi doğurması , insan psiko-
lojisine has bir tezattır. Bu tezadın büyük manas ı inkar edilemez.
Hukuk "yaşama hakkı dokunulmazlığı"m kabul zorundadır. Bu
hak, suçlu insandan müstakil olarak mevcuttur. Bu anlay ışı bütün
ferdiyetçi görüşlerde mevcut olduğu iddia edilen ifratla sakatlan-
mış saymak doğru değildir.

İnsanlık duygularımn tesiri, asırların mukayesesinde, pek
açık surette kendini göstermektedir. Ölüm cezasının hükmedildiği
hallerin azaldığı açıkça anlaşılmaktadır. Onyedinci asırda yaşamış
bir Alman hakimi, meslek hayat ında 20.000 ki şi hakkında ölüm
cezası vermiş olmakla övünmü ştü. İnsanlık böyle bir devreden çok
hızla uzaklaşmış bulunmaktad ır. Ölüm cezasının tarihi mütemadi
bir ilganın tarihidir. Holtzendorff, ölüm cezas ı aleyhine belki de en
kuvvetli eseri yazmış olan alim 1877 yılında şunları söylemi şti:
Ölüm cezas ının ilgası herhangi bir parlamentoda ekseriyet veya
akalliyet meselesi değildir, zamanımızın vazifesidir. Ölüm cezas ı
aleyhindeki fikirlerin tam ve kat'i neticeye ula şamamış olmasını ,
bu fikirlerin isabetsizliğinde görmek doğru olmaz. Ölüm cezasına
karşı fikirler, Beccaria'dan zamanımıza kadar devam etmiştir. Bu
fikirlerin bu kadar zamanda netice vermemesinin onlar ın isabet-
sizliği manasma alınmas ı doğru olmaz. Uzun yola erken ç ıkılmış -
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tır. Beccaria'nın eseri ve dü şünceleri kudretini muhafaza etmekte-
dir. Halbuki Beccaria'n ın, o devirlerde en şiddetli muarrızı olan
Vergani'nin ismi ancak ara ştırıcılar için malumdur. Kaldı ki Verga-
ni dahi eserinde ölüm cezas ının lüzumundan fazla te şmilini haksız
bulmakta ve amme menfaatinin nas ıl bu cezanın ilgas ına taraftar
değilse, fazla teşmiline de taraflar olmad ığı neticesine varmaktay-
dı . Son as ırlar tarihi Beccaria'yı daima haklı çıkarmıştır.

"Toplumun hiçbir zaman tamamen cevapland ıramadığı mese-
leleri ortaya koyan" ölüm cezas ına çarpılanlardan biri olan Chess-
man cemiyetin "böylesine davranışında daha ziyade bir intikam
hissi sezdiğini", "topluma karşı savaş halinde olduğu düşünülen
adamın aslında kendi kendisi ile savaş halinde olduğu bilinirse ve
meseleye bu açıdan bakılırsa, hal çaresinin de kendiliğinden çıka-
cağını" yazmıştı .

Ölüm cezas ı hükümlüsünün, hakkındaki hükmün kesinle şme-
sine rağmen cezas ının ne zaman infaz edileceği veya başka bir ce-
zaya çevrileceği ümidi içinde bir süre ya şatılmas ı (!) insanlık mı-
dır? Kesin hüküm infaz aras ı süre hümanist doktrinde apayr ı bir
konu olarak alınmalıdır. Ölüm cezasına taraftar olanlar "ölüm hüc-
resi"ni dü şünmek zorundad ırlar. Kesinle şen cezanın derhal yerine
getirilmesi kuralı ile ölüm cezasının onaylanması gibi anlams ız bir
usule bağlanması arasındaki gelişme bir tereddüdün ifadesi değil
midir?

9. Ölüm cezası yerine ikame edilecek tedbirler: Bu tedbir-
ler çe şitlidir.

Tard, ölüm cezas ı hakkındaki tartışmalar üzerinde durduktan
sonra şu neticeye varmaktadır: En yüksek kademede ceza için yal-
nız şunlar düşünülebilir: Ac ı çektirmeksizin öldürmek veya öldür-
meksizin ac ı çektirmek. Eğer Tard'ın bu müşahadesi doğru görü-
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lürse ac ı çektirmeksizin öldürmek daha insani say ılacaktır. Fakat
hürriyeti bağlayıcı cezaların ölüme müncer olacak şekilde infazını
hiç kimse ölüm cezas ına karşı çare olarak teklif etmemi ştir.

Ölüm cezas ı yerine bir ba şka ceza ikame edilebilir. 0 cezan ın
da ağır olacağı tabiidir. Mesela "hidemat ı şakka" madenlerde çalış -
tırmak gibi usuller teklif edilmiş , bunlar ağır görülmü ş ve müeb-
bet ağır hapsin daha ağırlaştırılmış bir şekli dü şünülmüştür. Bu
suretle münferit hücre müddeti on sene olmak üzere Belçika'da al-
tı sene olmak üzere İtalya'da müebbet a ğır hapis cezası ölüm ceza-
sı yerine kaim olmu ştur. Fransa'da 1848 senesinde siyasi suçlar
için ölüm cezası ilga edildiği zaman, deniz ar ışı bir kalede müebbet
nefi cezas ı kabul olunmu ştur.

10. SİYASİ SUÇLARDA ÖLÜM CEZASI:

Ölüm cezas ının siyasi suç faillerine tatbik edilmemesi, husu-
sunda pek kuvvetli bir cereyan ya ş adığımız asrın büyük hususiye-
tini teşkil eder. Totaliter nizam ın ölüm cezası lehinde olduğu ma-
lumdur. Bu çe şit idarelerin hüküm sürdüğü zamanlarda Alman-
ya'da ve İtalya'da ölüm cezas ı yeniden kabul edilmi ştir. Bir rejim-
de " şiddet fikri" ölüm cezas ının daima lehine bir zemin haz ırlamış -
tır. Halbuki demokrasiler şiddet politikası ile mücadele halindedir-
ler. Herhangi bir idare, siyasi suçlar bak ımından ölüm cezası hak-
kında, umumi siyasetinden ayr ı bir kanaata sahip olamaz. Demok-
rasilerde bir iktidar, cemiyetin bekas ını kendi mevcudiyetinde gö-
rürse davasını kaybetmiş demektir.

Ölüm cezasının meşru ve haklı olduğu yolundaki dü şüncelerin
hepsi umumi suç failleri hakk ında ileri sürülmü ştür. Bunlardan
herhangi birinin siyasi suç failleri hakkında da doğru olduğu söy-
lenemez. Esasen pek çok siyasi suçluda adi bir taraf mevcuttur.
Onların bu umumi suçlarından, hürriyeti bağlayıcı cezalara çarpıl-
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maları , siyasi suçlu olarak as ılmalarından daha çok fazla, cemiyet-
te huzur ve tavsip görür. Bir müellif hakl ı olarak şunları yazmış -

tır. Eğer siyasi bir mücadelede adam öldürülmü ş , sahtekarlık, hır-
sızlık yapılmış ise amme vicdanının tiksindiği bu suçlardan, faille-

rini en ağır şekilde cezaland ırınız. Fakat onlar ı siyasi mazlum ha-

hile getirmeyiniz.

a) Eski devirlerde siyasi suç: Ölüm cezasm ın "galibin hakkı"

sayıldığı devirden çok uzaktayız. Yalnız bunu düşünmek dahi siya-
si suçlarda ölüm cezas ınm reddine kafidir.

Tarihteki devirlerin aksine, halen kudret şahıslarda, ailelerde

değildir. Cemiyetin içinde hareket halindedir, hiç kimsenin tasar-
ruf edemiyeceği menfaatlere, fikirlere, amme duygularına bağlıdır.
Hiç kimse bu kudreti kendisinin temsil etti ğini iddia edemez. Bir

siyasi hasm ın ölümü, sadece bir insanın ölümünden ba şka bir şey
değildir. Bir şefin öldürülmesi bir mana ifade edememektedir. Ha-
len fikirler ve menfaatler kendi hesab ına yaşamaktadır.

Vaktile siyasette mücadele kaybedenin öldürülmesi demekti.
Bundan insanlık vazgeçti. Bunun sebebi, öldürülenlere ac ımak de-

ğildi. Haklı olarak eski bir tahakküm idaresinin uzakla ştırılmış ol-

masına rağmen gelen idarenin ayn ı şekilde bertaraf edilmemek
için şiddete ve haks ızlığa başvurduğu tecrübe ile anla şıldı . Bu iti-
barla "kan tasarrufu" bir anayasa rejimi kurmak için ilk şarttır. Si-
yasetin ve adaletin görevleri birbirinden ayr ıdır, bugün her zaman-
kinden daha ayr ıdır, biri diğerini tamamlayamaz. E ğer siyaset
kendi kendine yetmiyorsa cezadan yardım beklememelidir.

b) Ammenin tasvibi: Siyasi suçlarda ölüm cezas ının ammenin-
mutlak tasvibine bağlanabilmesi mümkün olamamaktadır. Bunun
iki sebebi vardır:
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aa) Kamu oyunun de ğişir oluşu: Siyasi suçlarda ölüm cezas ı
hiç bir meseleyi halledemez. Bir siyasi suçtan mahkumiyet veya
beraat ekseriyeti te şkil eden bir kısım halk için doğru veya yanlış -
tır. Halbuki bu ekseriyet geçicidir. Toplumda hissin fikre hakim ol-
mas ı ender olaylardan değildir. Siyasi suç probleminde çözülmesi
en güç şey, fikir halinde gözüken hisleri zaman ında te şhis edebil-
mektir.

bb) Siyasi suçta vuzuhsuzluk: Adam öldürme suçunun ne oldu-
ğu, hırsızlık suçunun unsurlar ı , kısacas ı adi suçların mahiyeti ma-
lumdur. Adi suçlarda, i şlenen filin hakikaten cinai bir fil olduğu-
nu amme tereddütsüz kabul eder. Bu suçlarda, gerçek kötülü ğü
münakaşasız kabul edilen bir fil bahis mevzuudur. Bu hal cezaya
manevi bir tesir bah şeder. Kanun gibi dü şünen insanlara ceza ma-
kul gözükür. Halbuki siyasi suçlarda ölüm cezas ında bu vasıf yok-
tur. Adi suçlarda yalnız suçlunun kim olduğu araştırılır. Zira filin
suçluluğu kabul olunmuştur. Bu kat'iyete siyasi suçlarda rastlana-
maz. Siyasi suçların ahlaks ızlığı , adi suçlardaki kadar vaz ıh ve de-
ğişmez değildir. Suç ve ceza, insan ın zihninde birbirini ça ğıran iki
kavramdır. Suç olan yerde ceza beklenir, ceza verilince suç aran ır.

Siyasi suçlarda ölüm cezas ı taraftarlarımn en doğru buldukla-
rı "zaruret" kavram ı dahi manadan mahrumdur. Siyasi suçlarda
ölüm cezas ının me şruluğunu savunmak için kullanılan "hikmeti
Hükümet", "siyasi zaruret" manas ı aydınlık olmayan deyimlerdir.

Büyük Devlet adam ı Guizot şunlar söylemi şti: Eğer bir iktidar
bir adamın öldürülmesi ihtiyacında ise, hakikaten böyle bir ihtiyaç
mevcut ise, o halde bu iktidar kötüdür. Siyasi suçlara ölüm ceza-
sından iktidarın aradığı şey adalet değil, sadece kendi emniyetidir,
fakat aradığını bulamaz, aramadığını bulur. Guizot kitab ının 1822
tarihinde yazdığı ön sözünde kanaatini şöyle açıklamıştır: "İfrat-
tan nefret ederim. Zira ifrat yaland ır" "bugün siyasi suçlarda ölüm
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cezas ınin tek müdafli kalmıştır: Korku.

e) Siyasi suçu ölüm cezas ının önleyemeyece ği: Ceza hukukun-
da "ihtiras" suçun "saik"leri aras ında nazara alınır. Cezanın takdi-
rinde tesiri büyüktür. Siyasi suçlarda da "siyasi ihtiras" mevcut ol-
duğuna göre bu ihtiras ın cezanın takdirinde nas ıl nazara alınaca-
ğını , nasıl iyi veya nas ıl kötü sayılabileceğini tayin adeta imkans ız
bir şeydir.

Bununla beraber, siyasi suçlarda bütün saiklerin siyasi olmak
imtiyazından faydalandığı iddia edilmemelidir. Bunlar ın hepsinin
ahlaki olduğu da söylenemez. Fikirler, ihtiraslar, menfaatler, iyi
duygular, samimi inançlar olabilece ği gibi korkunç temayüller en
kaba bir egoizm de mevcut olabilir. Bütün bunlar birbirine karış -
mış bir karma kuvvet halindedir. Bu birbirinden bu derecede fark-
lı unsurların aynı silahla, ayn ı vasıtalarla önlenmesine imkan yok-
tur.

Siyasi suç müphem kaldıkça, siyasi suçluyu hakl ı görenler da-
ima mevcut olacakt ır. Kendinin hakl ı da görülebilece ği inancı için-
de olanlar ı ölüm cezasının korkutacağını , dolayı sıyla bu cezanın
müstakbel suçları önliyeceğini zannetmek hata olur.

d) Cemiyette huzur sağlamak lüzumu: Ceza, mutlaka cemiyet-
te bir ihtilafa son vermelidir. Siyasi suçlarda ölüm cezası hakkın-
da en tanınmış eseri yazan, Devlet adam ı Guizot, daha o tarihler-
de şu fikirleri ileri sürüyordu: Siyasi bir infazdan sonra amme sU-
kununun daha iyi teminat alt ına al ındığına, hükümetin kendini
daha emniyette hissetti ğine hiç kimse inanmamaktadır. Bilakis
kuvvete ve cemiyetin geleceğine daha az itirnat etmektedir. Hükü-
met infaz eder, halk infaz ı görür, fakat her ikisi de bir şey kazan-
dığına inanmamaktad ır.
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Amme vicdanı , münhasıran siyasi fiullere ölüm cezas ının tatbi-
kini reddeder. Bu vicdan, ölüm cezasının bu safhada faydalı olmak-
tan ziyade zararlı olduğuna kanidir. Büyük Frans ız ihtilali, getir-
diği hürriyet fikirleri ile tarihe geçti. Fakat tatbik etti ği ölüm ceza-
ları yüzünden, as ırlar sonras ı vah şete yakın suçlu bir hareket sa-
yılmıştır.

Bir kimsenin öldürülmesinde belki öldüren bak ımından haklı
sebebler mevcut olabilir. Fakat bundan bir kan davas ı doğarsa
menşede kimin haklı kimin haksız olduğunu kanunlar aramamak-
tadır. Bu itibarla hakl ı sebeplerle dahi sosyal bir kan davas ına ve-
sile olmamak laz ımdır.

SONUÇ:

1) Ölüm cezas ına ili şkin fikirler yukarda açıklanmış , leh ve
aleyhdeki fikirler özetlenmiştir. Biz ölüm cezas ının kaldırılması le-
hindeki fikirlere kat ılıyoruz. Bu nedenle ölüm cezas ının kaldırıl-
ması ve bunun yerine müebbet hapis cezas ının konulmasına taraf-
tarız.

2) Eğer bu kabul edilmezse iki önerimiz daha vard ır:

a) Ölüm cezas ına hükmedecek Ağır Ceza Mahkemesinin oybir-
liği ile karar vermesi kabul edilmelidir. Üç ki şilik bir kurulda bir
"Hakim" karşı oy kullanmış ise ölüm cezas ı verilmesinde bu haki-
min tereddüt ettiği, ortada şüpheli bir durumun mevcut olduğu an-
laşılır "Şüphe'nin sanık lehine kabulü" kural ı bu alandada nazara
alınmak gerekir. Bir hakimin "şüphesi" önemli bir durumdur.

b) Ölüm cezasını öngören yasa hükümleri alternatif (seçimlik)
ceza haline getirilmeli, bu maddeler:
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- "Ölüm cezası veya müebbet hapis cezası"

biçiminde kaleme alınmalıdır.

Saygılarımızla,
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SAVUNMA HAKKININ
TAR İ HSEL GEL İŞİM İ

Ana kanunlar ımızın yabancı kanunlardan alınışı , usul yasala-
nnın özellikle Ceza Yargılaması Yasamız ın "diyalektik yargılama"
sistemini esas tutması , itham (Savc ılık) savunma (Avukatl ık), so-
nuçta "hüküm" üçlüsünü meydana getirdi ği düşünülecek olursa
savunma tarihçesini buna göre ele almak gerekecektir. itham da-
ima bir "tez", savunma "antitez" hüküm ise tam bir "sentez"dir.

Ünlü Baro Başkam Rousse savunmanın gelişimini şöyle ifade
etmiştir: "Biz bütün memleketlerin yerlisiyiz, bütün yüzy ılların da
çağdaşı". (Chammard, G. B. Les Avocats, Paris, 1976, s. 12).

Bugün her uygar devletin avukatlık kanunu ve meslek kural-
ları şaşılacak kadar birbirinin ayn ıdır. Bunun nedeni tarih boyun-
ca, değişmez temellere dayanmaktad ır. Avukatlık mesleğinin, bi-
çim kazanmağa, belirlenmeğe başladığı dönem olarak eski Yunan-
Roma uygarlığı kabul edilir. Bunun nedenini belki de yaz ılı kay-
nakların bu dönemde yoğunlaştığında bulmak gerekir, "bk. Falchi,
G. F. Diritto Penale 1. Pedavo 1937, önsöz).

1. Eski Yunanda Avukatl ık: Eski Yunanın ilk günlerinde ta-
raflar hakime gitmeğe mecbur idiler (Eski Yunan ceza hukuku için
bk. Thonissen, Le droit pnal de la Rpublique Athnienne, Bru-
xelles, 1875). Solon kanunu da, hakimin önünde davalar ını, savun-
malarım, bizzat izaha taraflar ı mecbur tutuyordu. Fakat bir akra-
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ba veya bir dost taraflara yard ım edebiliyor, onların izahlarını ta-
mamlayabiliyordu. Bunlar sonradan "synagore" ismini ald ılar. Bir
süre sonra taraflara evvelden savunma hazırlıyan ve "Legograp-
hes" adım alan yardimc ılara rastlandı . Bunların ilki Antiphon'dur.
Mahkemede söylenecek sözleri bir nutuk halinde yaz ıyor, ilgililere
ücret mukabili veriyor, ilgililer bunları ezberleyecek hakim önün-
de tekrarlıyorlardı . (Rousselet, M. Histoire de la justice. Paris,
1968, s. 16). Mesleğe, Dmosthre'de bir Logogrophe olarak ba şla-
mıştı (Rousselet, s. 17).

Bunlar arasında, Lysias, İsocrate, Dmosthne en ünlüleridir.
ilgililerin iyi ezberlememeleri, unutmalar ı , ş aşırmaları karşısında
yardımcılar, onların yanında bulunmağa başladılar. Logograp-
he'ların hazırladığı dilekçeler davaya giriş mahiyetini taşıyor, tar-
tışmalar bunlar üzerinde cereyan ediyordu. Nihayet Logograp-
he'lar hakiki "avukat" haline geldiler. İlk "Baro" Atina'da kuruldu.

Dracon ve Solon Atina Barosuna çok seri bir disiplin getirdiler:
Ancak hür ki şiler avukatlık edebiliyordu, esirlere bu hak tamnma-
mıştı . "Böyle asil bir görevi esirler yapamazdı" (Molierac, J.-Initi-
ation au Barneau, Paris 1947, s. 43) Ana babalar ına saygısızlıktan
cezalandırılanlar, vatan savunmas ına veya bazı kanuni görevlere
katılmayı reddedenler, ahlka aykırı işlerle uğraşanlar, sefahat
yerlerinde görülenler, miras yolu ile kendilerine intikal eden serve-
ti, lüks içinde yiyip bitirenler, avukatl ık edemezlerdi. Mahcup ol-
maları nedeni ile kadınlar da Baroya kabul edilmezlerdi (Rousse-
lat, M.-Histoire de la Justice, Paris, 1943, 1. 15).

Aropage, kutsal bir yer sayılıyor ve duruşmadan evvel iyice
yıkamyor, temizleniyordu. Bundan maksat hakimlere ve katiplere,
buraya temiz ve saf olandan gayr ı sımn giremiyeceğini hatırlat-
maktı (Molierac, s. 43).
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Eski Yunanda, duruşma başlamadan evvel bir nidac ı konuş-
macılara davayı kazanmak için heyecan doğurucu hiç bir hareket-
te bulunmamalaruıı , bağırarak ilan ederdi. Her konu şmacının ko-
nuşma süresi üç saatle s ımrlı idi. Konuşmacıların hakarete kaç-
mamaları , acı sözler söylememeleri, duruşmadan sonra sakince çe-
kilip gitmeleri, etraflar ına kalabal ık toplamaları şart koşulmuştu.
Bu kurallara uymayanlara para cez asma çarptırılırlardı (Cham-
mard, s. 20).

Eski Yunanda mahkemeye, itham edenin ve kendini savuna-
nın dostları da gelir, bu suretle itham ve savunmaya ağırlık veril-
mesi sağlanırdı .

Hitabeti avukatlığa sokanın Pric1es olduğu kabul edilir. Bu-
nunla beraber "Hitabet"in sakincalarından korkulmuş ve baz ı sı-
mrlamalara gidilmi ştir.

Şöyle bir olaydan bahsedilir. Ahlak dişi davramştan sanık gü-
zel Pryn'nin savunmas ını yapan Hyperides, Aeropag'da hakimler
önünde müvekkilesinin göğüslerini örten tülü yırtmış , kadının gü-
zelliğinin etkisi altında kalan hakimler beraat kaar ı vermişlerdi.
Fakat bu skandaldan sonra savunma daha sert tedbirlere tabi tu-
tulmuştu. Hatiplerin, hakimlerde merhamet veya nefret uyand ır-
mağa yönelmi ş konuşmaları yasaklandı . Bazı Yunan Cumhuriyet-
leri konuşmadaki hünerleri ile hissi, akla galip kılan hatipleri hu-
dutlan dışına çıkarmışlardı . Konuşmacılar tevazu içinde kalmakla
görevlendirildiler, hakimler nezdinde tavassut, hakaret, ac ı sözler,
ayağım yere vurma, kırıcı hareketler yasakland ı . Mesleğin vakar
ve onurunu sağlamağa yönelmiş bu kurallar, Roma avukatlar ına
örnek oldu.

Avukathğm tarihinde "sözlü savunma"dan daima ku şku du-
yulmuştur. Buna rağmen sözlü savunma (özellikle ceza davaların-
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da) yüzyıllar sonunda kural haline geldi. Metinlere göre, sözlü sa-
vunmadan ku şkulara ilk kez eski M ısırlılarda rastlandı . Mı sırlılar,
sözlü savunmayı kabul etmiyorlardı . Bir hatibin konu şması ve ha-
reketleri ile hakimleri etkileyeceğinden korkuyorlar ve savunma-
nın yaz ılı olmasını istiyorlardı .

Tanrıyı somutlaştırdığı kabul edilen Firavun hem yüksek ha-
kim, hem de en yüksek yönetici sayılıyordu. Avukatlar ise adaletin
yardımcısı sayılmışlar, savunma ve adalette temsil tekelini elde et-
mişlerdi.

2. Romada Avukatlık: Roma'da da yalnız erkekler avukatl ık
yapabilirlerdi. Kadınlar, evvela babalar ının, evlenince de kocaları -
nın otoritesine bağlı olduklarından avukatlığa ehil sayılmazlardı .

Romanın ilk döneminde yaln ız Patrisiyenler ve din adamları
mukaddes kurallar ı biliyorlardı . Eğer bir patron bir plebe yardımı
kabul ederse, onu her alanda korur ve adalet huzurunda savunur-
du, plebinde patronuna sadakat borcu vard ı . Patron için bu pek
ağır, fakat en onurlu bir görev sayılırdı .

Eski Romada Piebisien harpte de, duru şmada da patronunun
peşinden giderdi. Fakat patron da ona her alanda yardım ederdi.
Davas ında da avukatı idi (Chammard, s. 20).

Roma'da avukatlar savunmalarını daha etkili kılmak için "al-
kışlayıcılar" (Laudiceni) tutarlar, bunlar evvelden saptanan yerler-
de konu şmayı alkışları ile keserlerdi (Marquiset, s. 18).

Milattan 350 yıl kadar evvel Patrisiyen Appuis Claudius'un
yardımcı sı Caius Flavius, onun evrak ve formüllerini gizlice aldı ve
kitap halinde yayınladı . Bu nedenle plebler, Flavius'a minnet duy-
dular. Patron ile mü şteri aras ındaki ilişkiler zayıflıyordu. Plebler,
müdaflilerini seçmekte özgür hale geldiler. Patronun yerini "Avu-
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kat" aldı (Molierac, s. 46). Böylece müdafiini serbestçe seçmek hak-
kı doğdu.

452 yılinda oniki levha kanunu ilan olundu (bk. Charles, R. -
Histoire du droit pnal, Paris, 1963, s. 14). Bu suretle hukuk her-
kesçe anlaşabiir hale geldi. Plebler eşit haklar elde ettiler. Bundan
sonra avukat "uzman kişi sayıldı (Chammard, s. 20). imparatorluk
zamanında Baro, disiplinini kazand ı . Fakat Baro hiç bir zaman ba-
ğımsızlığmı elde edemedi. Çünkü avukatları "Yüksek Hakim" ta-
yin ediyor ve haklarında disiplin tedbirleri al ıyordu.

Romalı avukat her davaya başlarken doğruluk yemini ediyor-
du. Bu yemin Adaletin zaferini sa ğlamak, müvekkilin haklarm ı
eksiksiz savunmak, durustlük yolundan ayr ılmamak unsurlarını
kapsıyordu. Fakat bu yemin sadece hukuk davalar ı içindi. Ceza
davalarında avukat yemin etmezdi, zira suç esasında haksız bir,
hareketti (Chammard, s. 21).

Avukat davanın haksızlığını anlayınca, davadan çekilmek zo-
runda idi, "davadan çekilme hakkı"nın doğuşu bu dönemden ba ş-
lar.

İlk zamanlarda Avukatların ücret almaları yasaktı . Ovide'in
şu sözleri tekrarlamrdı: Güzel kadınların güzelliklerini satmaları
ne kadar utanç verici ise bir tam ğın şahadetini, bir hakimin hük-
münü, bir avukatın yardımım satmas ı da o kadar utanç vericidir.

Avukatlar ücret alm ıyordu, fakat Avukatl ık Cumhuriyette
yüksek görevlere giden yolu açıyordu. Avukatlar evleri önündeki
bir palmiye ağacı ile tamnırdı. Cicron, Consul olduğu zaman avu-
kattı . Csar da Roma Barosunda avukattı (Rousselet, s. 21).

Disiplininin sertliği ile ün kazanmış ve her söylevini "Kartaca
ortadan kaldırılmalıdır" cümlesi ile bitiren Caton (M.Ö. 237-142)
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Avukatı şöyle tanımlamıştı : "Konuşmasını , inandırmasını bilen

namuslu adam."

Cumhuriyet döneminde davalara ücretsiz bak ılırdı. Fakat bu
kurala bazan uyulmadığı görüldü ve Milattan 204 yıl evvel, Cincia
Kanunu ücret veya hediye kabulü suretiyle dava alınmasını yasak-

ladı (Rousselet, s. 21). "Alınan ücretle orantılı savunma" anlams ız-
dı . Fakat bu Kanun uzun süre uygulanamad ı . Claude, Avukatların
ücret alabileceklerini, fakat ücretin belli bir tavan ı (onbin sesteres)
aşamıyacağını yasalaştırdı (Marquiset, Z-Les gens de justice, Pa-
ris, 1967, s. 20; Rousselet, s. 21). (Garçon, s. 185).

"Hasıla dava" ile orantılı ücret yasağı pek eskidir. Roma huku-
kunda "quato litis" yasağı vardı. Bu yasak daima "Avukatın bağım-
sızlığı" kuralına dayanmaktadır. Böylesine bir ücret anlaşması
Avukata bağımsızlığını kaybettirir, onu müvekkilin orta ğı haline
getirir. Avukat dava ile şahsen ilgili olmal ıdır.

359 yılından itibaren, imparatorluk döneminde avukatlar top-
luluklar halinde örgütlenmeye ba şlamışlardı . Daha sonraları Ba-
rolara raslandı . İlk zamanlan, levhaya yaz ılma tarihine göre en ki-
demli olan Baro Ba şkanı sayılıyordu. Avukatlar bir sayı ile bağlı
idiler ve adetleri s ınırlı olarak resmen tayin olunurlard ı .

imparatorluk. dönemi, Roma tarihi kitaplarında, bütün mües-
seseleri ile tenkit edilmi ştir. Avukatlar müessesesi de bunun dışın-
da kalmadı . Artık eski Roma Avukatlığı değişmişti. "Roma yaşan-
tı sı" adlı yapıtında Paoli şunu yazdı: "Çiçeron avukattı , artık avu-
kat Çiçeron değildi."

Kuşkusuz Romamn en ünlü avukatı Çiçeron'du. 43 yılında An-
toien"ın askerleri tarafindan öldürüldü ğünde 63 ya şında idi. 37 yıl-
lık meslek ve siyaset yaşamında inanılmayacak kadar çok eser ver-
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di (Marquiset, J. Les gens de justice, Paris, 1967, s. 17). İlk başarı-
sını babas ını öldürmekle haksız yere suçlanan Roscius isimli kişi-
nin savunmasmda, Verrs'i, Sicilya'y ı haraca bağlamakla ithamda
elde etmi şti (Rousselet, s. 21).

3. Sonuç: Yukarıdaki kısa taihçe mesleğimizin geli şmesini
göstermek bakımından ilginçtir. Eski Yunan ve Roma döneminden
sonra Orta Çağda hiç bir gelişme görülmedi. Çünkü bu çağ "Savun-
ma hakkı"na karşı idi. "İşkence" ile "itiraf' elde edildiğine göre "sa-
vunma" lüzumsuz sayılıyordu. (bk. Vidal, Cour de droit criminel,
Paris 1935, s. 721. nt. 1).

Rönesansta Avukatlık bir gelişme gösterdi. Tan ım şu idi: "Yu-
muşak, sakin, Tanrıdan korkan, hakikati ve adaleti seven." Fran-
sız parlamanlar ı kurulunca, bunların ba şka başka şehirlere gide-
rek duruşma yapmaları nedeni ile avukatlara "adaletin gezici şö-
valyeleri" deniirdi. 1327 tarihinde Philippe de Valois ilk defa bir
"tableau" ihdas etti ve ad ına "Matricule" vela "Rolle" denildi. Bu
suretle "Avukatlık Levhas ı" ortaya çıktı. 1344 yılında "staj" mües-
sesesi kuruldu ve avukatlar üç s ımfa ayrıldı: "Conciliari" (Müşa-
virler) (bunlara mahkemeler hukuki konularda dan ışıyorlardı)
"Advucati" (mahkemelerde iddia ve savunma yapanlar), "Novi"
(stajyerler). Avukatl ık şövalyelik gibi bir düzene bağlandı , "Kanun
şövalyeleri" şövalyelik onuru ile bağlı idiler, onurlarını , olayların
üstünde tutmak zorunda idilir.

Ne yazık ki, Fransa'da, iki avukatın raporu üzerine 1789 da
Baro kaldırıldı. Ne tuhaftır ki 1810 yılında, Avukatlardan nefret
eden Napoleon tarafindan yeniden kuruldu (Toulouse A. Önsöz: Ci-
hammard, G.B. Les Avocats, Paris 1976).

Bu kısa tarihçeden bir ba şka sonuç daha ç ıkarılabilmektedir.
Yunan-Roma uygarhğında kabul edilen Usul sistemi "Itham usulü"
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idi. Savunma mesle ği gelişti. Orta çağ "engizisyon sistemi"ni kabul
etti. Meslek adeta ortadan silindi. Rönesans itham sistemine dön-
dü, mesleğin yeniden ve hızla gelişmeye yöneldiği görüldü. (bk. Le-
one, Tratto di Diritto Perocessuale Penale, I. Napoli 1961, s. 21,
kşz. Largier J-la procedure penal, Paris, 1963, s. 10). Rönesanstan
sonra İngiltere (Anglo Sakson Hukuku) itham sistemine sadık kal-
dı . Bugün Anglo-Sakson Ülkelerindeki geli şmeye Batı Kara Avni-
pası hala ulaşamamıştır. Nedeni şudur: Kara Avrupası , Kilise Hu-
kukundan arınmamış , usulünü itham-tahkik (engisizyon) karması
(uzlaştırıcı) bir sistem halinde sürdürmü ştür. Kanunlarını onlar-
dan alan Türkiyemizin aynı karma usulü benimsemi ş olmasımn
saluncalarından biri de Avukatlık mesleğinin gereken düzeye ula ş-
mas ını bu usulün engellemi ş olmasıdır.

Bu tarihi geli şim şu sonuca varmaktadır. Yabancı Usul Kanun-
lan memleketimizde de büyük faydalar sa ğladır. Yepyeni bir hu-
kukçu kuşağı doğdu. Fakat bu suretle büyükçe bir sakınca belirdi.
Karma usul sistemi ile orta çağı - kısmen de olsa- yaşatıyoruz. "İş-
kence"nin kökeni ortaçağ "engizisyon"udur. Savunman ın bağımsız-
lığı bir türlü sağlanamadı .

1) Bağımsızlık: Tarihçe şunu kamtlar:

Avukatlar ve Baro bağımsızdır. Biz Avukatlar esir kullanma-
dik, fakat efendilerimiz de olmadı .

Bütün avukatlar baroların bağımsızlığını sağlamakla görevli-
dirler. Meslek Kurallanm ızm birinci maddesi şöyle der : "Türk
Avukatları, Baroların ve Türkiye Barolar Birliğinin bağımsızlığı
gereğine inanmışlar ve bu konuda kendilerine gerek ki şi, gerek ku-
ruluş olarak düşen görevleri başarma kararına varmışlarchr".

2) Sözlü savunma: Diktatörlerin hemen hepsi sözlü savun-
maya kar şı çıkmışlardır: Napolyon en kudretli zamanlarında "ay-
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katların dilinin kesilmesinin" doğru olacağını söylüyordu (Toule-
mon, Barreau de Paris, 1966).

Bir avukatın savunmasını kesmek, özgürlük adına, en büyük
kusurdur. Avukat genç olabilir, tecrübesiz olabilir, ya şlanmıştır, sö-
zü uzatabilir, bunların hiç biri savunmayı kesmek kusurunun özrü
olamaz.

Mithat Paşa, kendisini yargılayanlara "bir avukat ile istişare-
ye hakkımız var mıdır" diye sormuş , "biz üç avukatın adlarını tes-
bit ettik. Bunlardan birini seçebilirsiniz" cevab ım almıştı . Olağan
dışı mahkemelerde "mutemed hakim" kadar "mutemed avukat" da
hukuk dışıdır.

Avukattan, sözlü savunma yerine yazılı savunma verilmesini
istemek suretile zaman kazan ılacağı çok kere bir bahanedir. Eğer
yazılı savunma, karar sırasında gerçekten okunacak ise, zaman
kazamlmış olmayacaktır. Bazı memleketlerde, mahkeme ba şkanı-
na avukattan, konuşmaya başlamadan evvel savunmasının ne ka-
dar süreceğini sormak yetkisi tanınmıştır. Bu bir tedbirdir. En
uzun konuşan avukat bile ba şta söylediği süreyi aşmamaya daima
gayret etmi ştir.

Avukatın, çok iyi haz ırlanması , fakat metinden okuyarak sa-
vunma yapmamas ı esastır. Avukatlar serbestçe konuşmak ayrıca-
lığını lüzumsuz kılacak görüntülerden kaç ınmalıdır (Bk. Payen-
Duveau, n. 275).

"Parlak gözkama ştırıcı , fakat faydasız belagat" günümüz avu-
katlığında itibar görmemektedir. Bu bir geli şmedir. "Bo ş emeklerin
temsilcisi" olmak dönemi kapanmıştır. Ayrıca "mesleğin objektifli-
ğini ihlal eden ve mesleğin gerektirdiği saygı ve güvene aykırı dü-
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şen ibareler kullanmaktan kaç ınmak, böylece müvekkilinin şahsi

kin ve garezine alet olmamak" laz ımdır (TBB. Disiplin Kurulu ka-

rarı: 27.9.1975, 32/35).

Bununla beraber, mesleğin "konuşma ayrıcalığı"nı çok iyi kul-
lanmak gereklidir. Victor Hugo "iyi konu şan kimse mesela bir saat
konuşmak için bir bütün gün, bir hafta, bir ay, hatta bazan bir
ömür boyu düşünen kimsedir" derdi "bk. Toulemon, s. 12).

3) Tarafsızlık: Mesleğimizde tarafsızlık esastır. Hakimin ta-
rafs ızlığı kadar müdafiin de tarafs ızlığı esastır. Bu tarafs ızlık ka-
nun kuralları ile pekiştirilmiş değilse de meslek kuralı olarak mev-
cuttur. Bu bakımdan bir avukat ın mahkemeye tarafs ız müdafi ola-
rak görünmemesi mümkündür. "Daha objektif kalabilen avukat
daha iyi sonuç alabilmektedir" (Martin-Achard, E. Proces politi-
que, Revue de la Commission int. de juristes, 1971, n.s. 28).

4) Cesaret: Siyasi davalarda avukatın cesareti göze çarpar.
Savunma mesleğinin tarihinde şerefli örnekler az değildir. Siyasi
davalarda kendini, hatta mesleğinden olacağını dahi düşünmeden
savunma yapanlar pek çoktur. Marie-Antoinette' ın avukatı Chave-
au-Largarde savunmas ı sonunda tutuklanmıştı . Berriyer şunları
söylemişti. "Ben konvansyona iki şey sunuyorum: Hakikati ve ka-
famı . Birinciyi dinledikten sonra ikincisi hakkında dilediğiniz gibi
karar verebilirsiniz" (Martin, s. 29).

Napolyona suikasttan sanık Moreau, avukat Bonnet tarafin-
dan savunuluyordu. Napolyon, mahkemenin ölüm cezas ı vermesi-
ni temin için mahkemeye hükümden sonra onu affedeceğini duyur-
du. Hakimlerden, eski avukat Clavier'nin şu cevabı ün kazanmış -
tır: "Onu af edecek! Ya bizi gelecek ku şaklar önünde af edebilicek
mi?" Mahkeme san ığı iki sene hapse mahkum etti, Napolyon ise
onu sürgüne gönderdi.
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Toplumda bazı kişiler şu kuralı güderler: "Mutlu ya şamak için
gizli yaşamak lazımdır". (Toulemon, s. 42). Bu kural avukatlar için
geçerli değildir. Avukatlar "sessizce yaşamak hakkı"na sahip değil-
ler.

18. Louis'nin "eğer Fransa Kralı olmasaydım, Bordeaux'da
avukat olmak isterdim" dediği söylenir (Toulemon, s. 24).

5) Genel sonuç: Davalarda "kanunilik kurallar ına saygı gös-
teren Devlet, kendi onur duygusunu ve ula ştığı uygarlık derecesi-
ni kanıtlamış olur" (Martin-Achard, s. 30). Adaletin hizmetinde
avukatın savunma görevi, i şte bunun için "kutsal" dır.

Solzhenitsyn'in "Adalet" tamm ı şudur: "Adalet insanl ığın çağ-
lar boyu ortak mirasıdır... Bu insan tabiatına kenetli bir kavram-
dır, çünkü başka hiçbir yerde ona rastlanamam ıştır. Adalet ona
inanan pek az sayıda kişi var olduğu zamanlarda dahi ya şayabil-
miştir. İzafi adalet yoktur, vicdanlarda izafilik olmadığı gibi. Zira,
adalet, kişinin değil, bütün insanlığın şuurudur. Kendi vicdamnın
sesini dinleyen Adaletin sesini dinliyor demektir. Bana öyle geli-
yorki vicdanımıza aykırı düşmeyecek en iyi yolu bize Adalet göster-
mektedir. Hangi olayda olursa olsun adalete uygun hareket eder-
seniz asla hataya düşmezsiniz" (Solzhenitsyn Notes documenta-
ires, Penguin Press, bk. Revue de la commission internationale de
juristes, 1971, n. 6, s. 4).
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KAMU N İTELİĞİNDE
"SERBEST MESLEKLER" İ N
GELECEĞİ VE AVUKATLIK

Kanuna göre avukatl ık "Kamu hizmeti niteliğinde, serbest
meslekler"den biridir. Böyle olunca çağımızda serbest mesleklerin
genel görünümü ve geleceği nedir? Bu konuda "Frans ız Avukatları
Milli Derneği" 7-9 Haziran 1973 tarihinde, diğer serbest meslek
temsilcileri ile birlikte bir toplant ı tertipledi. Aynı dernek 30-3 1
Mayıs ve 1 Haziran 1974 tarihinde Marsilya'da 46. kongresini yap-
tı . Aşağıdaki bilgiler, bu toplantıların tutanaklarından derlenmi ş -
tir (Gazette du palais, 1973 n. 360; 16 Temmuz 1974, 11. 195).

Serbest meslek ve teknik: Serbest meslekleri bağımsızlık tem-
sil eder. Bu bağımsızlık aynı zamanda "hizmete amade olmaklık",
"kamuya itimat telkin ederlik", "insanl ık", "sır tutmak" gibi özel-
likleri kapsar. Çünkü bunlar ancak mesle ğin "serbest meslek kal-
ması" ile mümkündür.

Diğer taraftan "kamu faydas ı" iddias ı ile müdahaleci bir tu-
tum, mesleğin serbestliğini ve bağımsızlığını daraltmak eğilimin-
dedir.

Bu genel görünüme bir unsuru daha ilave etmek gerekir. Tek-
nik gelişmenin serbest mesleklere etkisi nedir? Örne ğin bugünkü
teknik, mimarl ık "imkansız" kelimesini hemen hemen kald ırmış -
tır. Bazı mesleklerde teknik ile mesleği ayırmak mümkün değildir.
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"Teknik, Tıp'a yardımcı mıdır? sorusu anlamsızdır. "Teknik olmaz-
sa, Tıpta yoktur", fakat teknik ilerlemekte bunun sonucu baz ı so-
runlar ortaya çıkmaktadır. İnsanlık şimdiye kadar görülmemiş
türde bir "tutsaklık tehlikesi" ile karşı karşıya mıdır? Sosyal ilim-
ler, tekniği insanın emrinde tutmak için yeni kurallar getirmek zo-
runda değilmidirler?

Sermaye ve serbest meslek: Serbest meslek - sermaye ili şkisi
üzerinde durulmaktad ır. Şikayet konusu şudur: Sermaye, serbest
mesleklerde yeni bir "yatırım alam" görmeğe başlamıştır. Yalnız
sermaye sahibi olan kişilerin serbest meslek sahibi olanları bir gi-
rişim, bir kuruluş halinde toplamalarında bazı sorunlar ortaya ç ık-
maktadır. Meslektaşlar arasında "guruplaşma"larda bile böyle bir
sakınca görülebilir. Mesleğe sermayenin dıştan sızmasında ise
mesleğin icrasında bağımsızlık ve bağımsızliğın sağlandığı fayda-
lar tehlikeye girer.

Sosyal açıdan serbest meslekler şöyle bir görünümdedir: Baz ı
meslekler birbirine çok yakındır, örneğin bir kimseyi tedavi etmek-
le savunmak aras ında yakınlık fazladır. Fakat bütün serbest mes-
leklerin ortak özü şudur: İnsana, onun isteğince, faydal ı olmak. 0
halde baz ı mesleklerin serbest oluşu ki şilerin özgürlükleri ile ilgi-
lidir. Devlet bu mesleklerden ki şinin faydalanmas ı olanaklarım
arttırmakla görevlidir. Sa ğlık açı sından güvenlik sistemleri, adalet
açısından adli müzaharet ve benzeri tedbirleri böyle dü şünmek la-
zımdır. Bu müdahalenin akışında ferdin isteğini, tercih hakkını
kaldırıcı tedbirler, mesleğin tabiatını değiştirecek, hatta "serbest
meslek"leri lüzumsuz hale getirecektir.

Serbest meslek, bugün tam bir "çalışma felsefesi"dir. Bu felse-
fenin genel bir toplum görünümü yans ıttığı görülür: Otomatik ve-
ya hayvansal düzen belki daha başarılıdır. Karıncaların, arıların
yaşama düzeni bizi şaşırtır. Fakat bu düzende eksik olan, insan ın
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vazgeçemeyeceği şu ayrıcalıktır: İnsanlarm kurduğu düzende "in-
sanın değeri", "adalet fikri" esast ır. Mesleğin kendi düzenini ken-
disi kurmas ı , resmi düzen zorlamas ına, bu bakımdan, üstündür.

Meslek kurallarımn birleştirilmesi: Serbest mesleklerin gele-
ceği üzerinde düşünürken akla gelen soruların bir kaçı şunlardır:
Her serbest meslekte "meslek kurallar ı" tespit edilebilir mi? Bu
kurallar da ortak nitelikte olanlar bütün meslekler için "genel ku-
rallar" haline getirilebilir mi? Bir serbest meslek deontolojisi kur-
mak mümkün değil midir? Serbest mesleklere Devletin müdahale-
sinin ölçüsü ne olmal ıdır, serbest meslekte al ınan ücretler "kafa
ürünü" olmasına, bunların herhangi bir "irat" sayılması mümkün
bulunmamasına nazaran, ayrı bir vergi sistemi ve oramna veya ba-
zı muaflıklara tabi tutulmas ı gerekmez mi? Buna mukabil "vergi
ziyaı" isnatlarını gidermek için mesleki kadro içinde tedbir al ına-
bilir mi? İş sahibinden alınacak ücretin ölçüsü ne olmal ıdır? Kamu
niteliğinde sayılan çeşitli kuruluşların kanuni statülerinde tek bi-
çimliik sağlanamaz mı? "Meslek alanında baskı grupları" olabil-
mek için ne yapabiliriz? Mesleklerimize giren konularda al ınacak
kararlarda "resmen görevli" olabilmek için ne yap ılabilir? Serbest
mesleklerde haksız ithamlara fazlaca rastlanır. Kanuni takiplerde
teşhiri önlemek için "takibe izin mercileri"nin ihdas ı veya mevcut
olanların yetkilerini kullanmaları bir ölçüye bağlanamaz mı?

Fikir işçiliği : 1959 yılında "Fikir İşçileri Milletlerarası Konfe-
derasyonu" fikir işçisini şöyle tanımladı: "Tamamiyle bağımsız,
emir altında olmayan, serbest bir mesleği icra eden ve fikri niteli-
ği üstün, emeğini ve bilgilerini ba şkasının hizmetine arzeden kim-
se, fikir işçisidir".

Serbest mesleklerin geleceği her şeyden evvel demokrasinin
varlığına ve bu mesleklerin, demokrasilerin "sosyal devlet" kavra-
mına doğru gelişmesine uyabilmek yeteneklerine bağlıdır.
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Kişinin resmi merci veya memur sayılanlar dışında bazı mes-

lek sahiplerine serbestçe ba şvurabilme haklarının tanınması de-

mokrasinin başta gelen koşullarından biridir. Jandarma - Devlet-
ten sosyal hukuk devletine doğru gelişme, diğer bir deyimle "çok
görevli devlet" kavramının ortaya çıkmas ı bu çe şit meslekleri daha
da lüzumlu hale getirmi ştir. Zira devletin etkisi büyüdükçe, alan ı
genişledikçe ferdin korunmas ı sorunu daha yoğunlaşmaktadır.

Avukatların sosyal sorumlulu ğu: Fransız Avukatları Milli Der-
neğinin Marsilya 46. Kongresinin genel temas ı "tehdit altında olan
insanın avukatına sığınması" deyimi ile özetlenebilir.

Avukat sosyal bir "s ınıfa mensuptur. Yetişme şekli, fakültede
aldığı kültürün, Roma hukukundan gelen, Ça ğlar boyu yapaylaşa-
rak süren şartlanmanın dışında düşünebilmek olanağı yitirilmek
istenen avukatın yine de her toplumda "öncü" olabilmesinin bir ne-
deni bulunmak gerekir. Bu neden avukatın "kendine sığınan in-
san"ın (ne yazık ki buna mü şteri, müvekkil gibi adlar takılır) onun
sorunlarının etkisi altında kalmamas ını sağlayacak bir "tedbir"
bulunmamış olmasındandır. En kötü ko şullarda, en ağır baskıların
sürdürüldüğü dönemlerde "tehdit altındaki insan" istediğinde ve
istediğini duyurabildiğinde yanı başında "Avukat"ını bulabilmi ştir.
İşte bu, tarih boyunca hiç değişmeyen bir gerçektir, bir anlam ı da
bulunmak gerekir.

Bağımsızlık kavrammda değişiklik istekleri: "Avukatın Bağım-
sızlığı" kavramı günümüzde yerilme ğe başlanmıştır. Yerme neden-
leri şöyledir:

a) Avukatın bağımsızlığı 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk bölü-
münde "kendini koruyucu bağımsızlık", diğer bir deyimle "zayıflı-
ğın bağımsızlığı" anlamında benimsenmiştir. Böylesine bağımsız-
lık avukatı zamanının büyük sosyal ve siyasal akımları dışında
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kalmağa zorlamıştır. Fakat İkinci Dünya Harbi sonras ı ekonomik
ve sosyal yıkintılar "inzivaya çekilmi ş olmamn bağımsızlığı"nı an-
lamsız kılmış , "avukatın bağımsızlığı" kavramının başkalaşmas ı
zorunlu hale gelmi ştir. Artık kurallarla s ınırlı "düşünsel inziva"ya
dayanan bağımsızlığı -istesek de- sürdürmek elimizde değildir.

"Tehdit altında insan" avukatından yalnız hayatının, özgürlü-
ğünün kurtarılması değil, "adalet" ile çatışan fikirlerinde de avu-
katım yamnda görmek istemektedir. Bu durumda gününü doldur-
muş "tarafsızlık" ve bunun kökeni "ba ğımsızlık" kavramları bugü-
nün avukatlığı ile bağdaşamaz. Çünkü en geniş anlamı ile bugü-
nün adaletinin tarafsız olmadığı iddiası oldukça yaygın ve etkili-
dir.

19 ve kısmen 20. yüzyıl avukatlarına yapılan bu tenkitler hak-
lı sayılamaz. Bu yüzyıllarda büyük olaylara karışan avukatlar az
değildir. Tarih boyunca gerçek avukat burjuvazi, aristokrasi ve her
çeşit dliktatörlükler tarafindan bünyeleri dışına atılmıştır, çünkü
avukatlığ-ın şartları onlara uygun dü şmemiştir. 0 halde toplumlar-
da avukatlığın, -siyasal rejimler ne olursa olsun- bir ba şka "yeri"
vardır.

Bağımsızlık kavramında değişiklik elbette olacaktır. Toplumda
"sosyal adalet" fikri geni şledikçe "avukatın sosyal sorumluluğu" da
bazı değişikliklere uğrayacaktır. Kuşkusuz 20. yüzyılın avukatı 19.
yüzyılın kuralları içinde görev yapamaz.

Eski devirlerde mutlakiyet dönemlerinde fert biçimsel olarak
daha az özgür, fakat gerçekte daha serbestti. Çünkü devlet kuvvet-
lerinin topluma s ızma ve yayılma olanakları yoktu. Ulaşım ve di-
ğer teknik gelişme sonunda, devlet gücü ve denetim liberal demok-
rasilerde bile Mutlakiyet dönemlerinkinden daha çok yaygın ve da-
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ha çok etkilidir. 0 halde ya şadığımız çağda fert, eskisinden fazla

"tehdit altında insan"dır. Avukatın sosyal sorumluluğu, görevi ve
bağımsızlığı bu açıdan da incelenmelidir.
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..	 ..

"BARO", "ORGUT" VE "KARAR"
KAVRAMLARI

Barolar birer "örgüt"tür. Kanunla kurulmu ş olmaları , "kamu
niteliğinde meslek kurulu şu" sayılmaları onlara rızalı örgütler dı-
şında bir özellik verir. Fakat mesleğe giriş rıza dışı değildir.

Bu yasal örgütleşmede, en önemli olan "karar verme görevi"dir.
Tek kişinin verdiği karar ile "örgüt kararı" yapısal fark gösterir.
Karar ve itiraz "mercii"lerinin bulunu şu, sonuçta kararın "kollek-
tif karar" olmasım sağlar. Bunda, herkesin kararı olmaklık vardır.
0 halde örgüt kararı gerçekten "kollektif karar" niteliğini yan sit-
malıdır. Sapmalara karşı dikkatli olmak, ki şisellikten uzak kal-
mak gereklidir.

Bazı örgütler "iç içe giriş" halindedir. Bütünsellik böylece ku-
rulmuştur. Dıştan sadece bütün gözükür. Baz ı örgütlerde ise her
biri ayrı olan bütünler topluluk haline gelmi şlerdir, hepsine ait
olan, fakat hiç birine hasredilmesi imkans ız görevlerin tamamlan-
ması için kapsayıcı bir sistem kurulur. Avukatl ık Kanunu bu siste-
mi benimsemiştir. E şit Barolar olduğu için Barolar Birliği vardır.
Fiili eşitlik düşünülemez. Baroların "yasal e şitliği" anlayışı esas
tutulmuştur.

"İçiçe girmiş" örgütleşmede "karar" tektir. Haz ırlayıcı safhada-
ki çelişmelerin "resmi değer" i yoktur. "Tabakalaşmış örgütler"de
kararlar tek tek vardır, bunlann birbirinin z ıddı olmaları da müm-
kündür.
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Karar vermekte "zihni ameliye" hakim vas ıftır. Duygusal ka-
rar bu anlamda karar değildir. Bazı kararlar "hüküm"e benzer,
"itiraz" üzerine verilen kararlar gibi. Bunlar bir çat ışmayı çözerler.
Bunlarda "tercih"den kaç ınmak gerekir.

"Karar" ile "olanak" farkl ı kavramlardır. Fakat "yönetim ka-
rarları" olanaklara (= uygulama olanaklarına) bağlıdır. Yönetmeyi,
karardan ayıramayız. Fakat kararlar aras ında, daha sürekli nite-
likte "ilke kararı" ayrımı yapılabilir. İlke kararları , bir süre sonra,
onları verenlerin ki şiliğinden uzaklaşır, daha "objektif karar" nite-
liğini kaz amr.

"Görüş" veya "ortak görü ş" ile "karar" arasında bir fark bulun-
mak gerekir. Örgüt olarak Barolar ın amacı "kişisel çıkar" değildir.
Mesleğin geliştirilmesinde bile ki şisellik yoktur.

Barolar, sadece "yönetici örgüt" sayılamaz. Kuruluşun amacın-
da her aç ıdan kamuya yararl ı olmak vardır. 0 halde "görüş" önem-
li bir "görevi gerçekle ştirmek aracı"dır.

"Siyasal Partiler" de birer örgüttürler. Kurulu şlan "kamu nite-
liğindeki meslek kuruluşlarına benzemez. Karar etkenleri aras ın-
daki fark büyüktür. "Grupla şmalar" siyasal partilerde geçerli, ka-
mu niteliğindeki kuruluşlarda ise grupla şma, kararlann isabetine
zararlıdır. Örgüt kararımn "grup karar ı" gibi gözükmesi, işleyişin-
de "sistem ahengi" içinde kalmak zorunlu ğunu bozar.

Barolar ve Barolar Birliğinde verilecek kararlar "örgütsel ka-
rar" niteliğini yitirmemelidirler. "ussal karar" çerçevesi a şılmama-
lıdır.

Örgütsel karar niteliğini bozan etkenlerden birisi de, örgütün,
yapı sına yabancı bir "makam" ın gözetimi altında tutulmasıdır. Bu
makama "kararlar ı onamama" yetkisinin tamnması veya verdiği
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karann örgütçe kabulünün zorunlu say ılması , sistemi zedeler. Ay-
rica ortaya iki ayn karar türü ç ıkar. "Kendi kendini yönetme" yet-
kisi kısıtlanmış örgütler başarılı olamamışlardır.

"Yönetim örgütünü bir sistem olarak ele al ıp, bunu hemen ya-
sama ve yargı organlarıyla, baskı grupları ve halkla ilişkilerini,
hem de kendi içindeki ili şkilerini inceleyebiliriz. Bundan başka,
ayrı ayrı yönetim kuruluşlarım birer sistem olarak görebiliriz" (1).
Sadece, bu kadarı yeterlidir.

(1) Onaran (0), Örgütlerde Karar Verme, (Ankara 1971) s. 22.
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AVUKAT CRO İ SSANT OLAYI VE
VER İ LEN HÜKÜM

Almanyada Avukat Croissant hakk ında otuz ay hapis cezas ı
verildi. Ayrıca dört yıl meslekten yasaklandı . Hüküm şöylece özet-
lenebilir: istenmeyen avukatın tasfiyesi.

Alman ceza adaleti bu avukata neden tahammül edemedi?
Çünkü Avukat Croissant yeni bir "savunma kavram ı" yaratmak is-
tiyordu. Bu kavram Adliye ile ortaklığı tümden reddeden bir anla-
yışa dayanıyordu. Susturulmal ıydı . Avukat ceza usulü kurallarına
bağlı kalmalı ve adaletin teknik yardımcısı olmaktan ötede kendi-
ni görevli saymamalıydı (!).

Verilen mahkumiyet hükmünden geriye doğru olayları anımsa-
makta yarar görmekteyiz:

1972 yılından beri Federal Almanya, demokrasilerde "temel
haklar"dan sayılan "savunma hakkı"nın sımrlama yoluna gitmiş-
tir. Demokrasiyi, temel haklara dokunmaks ızın koruyabilmek ilke-
sinden uzaklaşmamn nasıl sonuçlanacağını öngörmek kolay değil-
dir.

Yanlışlık şuradadır : Tethişçiliği önlemenin çaresini, savunma-
yı lusıtlamada aramak.

Alman Usul Kanununun 138. maddesine göre, avukat "soru ş -
turmamn konusu fiullere karışmış , sanığı cezadan kurtarmak, yar-
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gılanmaktan kaçırmak istemi ş ise veya savunmas ı Federal Alman
Cumhuriyetinin güvenliği için bir tehlike te şkil ediyorsa" davadan
uzaklaştırılır. Aynı nitelikteki davalarda, bir avukat yaln ız bir sa-
nığı savunabilir, topluca savunma yasaklanm ıştır (m. 146).

Mahkemeler bu hükmü geniş uygulamaktadırlar. Bunun sonu-
cu pek çok siyasal suçlunun avukat bulamamas ıd:ır.

Ocak 1976'dan beri, tutuklu samk ile avukat ı arasındaki yazış-
malar bir hakim tarafından denetlenmektedir. Parlamentoda dört
günlük tartışmadan sonra kabul edilen metne göre 29 Eylül 1977
tarihinden itibaren san ıklar kesin olarak tecrit edilebilecek, avu-
katları ve aileleri ile her türlü temas yasaklanabilecektir.

Almanya'da yasal önlemlerden ba şka, avukat bürolarında ara-
ma, dosyalara el koyma, bunlar ın bir kısmının, sadece fotokopile-
rinin geri verilmesi, telefon konuşmalarının dinlenmesi gibi uygu-
lamalara da yer verilmi ş , bunların hep "güvenlik" adına yapıldığı
açıklanmıştır. Bunlara meslekten yasaklanma önlemleri de eklen-
mektedir.

Bu biçimde ortaya çıkan ortamda Avukat Croissant' ın Alman-
ya'ya geri verilmesi Bat ı Avrupa ülkelerinde önemli bir sorun hali-
ne gelmiştir.

Fransa'ya gelip "sığınma hakkı"m kullanan Avukat Crois-
sant'ın "mukadderatımı Fransa'nın ellerine bırakıyorum" sözü,
Fransa açı sından inancını yansıtıyordu. Geri verilmesi ac ı bir kar-
şılık oldu.

Fransa'dan iki istekte bulunuldu. Bunlardan biri Karisruhe
Hakimliğinden, diğeri Stuttgart Sorgu Yarg ıçlığından geliyordu.
Birinci istek, daha a ğır cezayı gerektiriyordu. Bu istek siyasal ne-
denli görüldü, reddedildi. İkincisi kabul edildi.
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Stuttgart Sorgu Hakimliğinin, siyasi görülmeyen suçlamalar ı
şunlardı : Açlık grevi yapan hükümlüleri desteklemek, hükümeti
cezaevlerinde siyasi hükümlülere işkence yapmakla suçlamak, çe-
şitli cezaevlerine dağıtılmış siyasi suçlular arasında temas ı sağla-
mak.

Avukat Croissant ilk kez 1975'de Stuttgart mahkemesinde "ya-
sa dışı bir örgüte yardım" etmekle suçlanmış , tutuklanmış , sonra
kefaletle salıverilmişti. Bundan sonra tekrar tutuklandı . Yine salı-
verildi. Gizlice Fransa'ya geçebildi ve Frans ız hükümetinden "siya-
sal sığınma hakkı" istedi. Göz altma alındı . Mahkeme, Fransız hü-
kümetinin istediği kararı uzun süre vermedi. İstişari mahiyette
olan karar verilince Frans ız hükümeti bir kaç saat içinde geri ver-
me işini tamamladı .

Croissant'ın iadesi işleminin usulsüzlüğü ileri sürülmektedir.
Hükümetin, onu iade edebileceği hakkında Paris mahkemesinin
verdiği karar bir kaç saat içinde yerine getirilmi ş , 17 Kasım gece-
si saat 20.00'de Sante hapishanesinden al ınmış , uçakla gönderil-
miş , Alman makamlarma aym gece saat 2'ye do ğru teslim edilmiş-
tir.

Bu suretle Croissant' ın avukatları olan Fransız meslekdaşları
geri verme kararnamesinin iptali için Danıştay'a başvurmak ola-
nağından yoksun kılınmışlardır. Bu tutum Frans ız Barolarınca
"savunma Hakkı"nın ihlali sayılmıştır. Fransız Damştayı , geri ver-
me kararnamelerini iptal edebileceği ve yürütmenin durdurulma-
sı kararı verebileceği içtihadındadır. Bizim Danıştayımızın da bu
yolda kararları vardır.

Fransa'da hükümeti hakl ı bulanlar şöyle düşünmektedirler:
Hükümetin, Danıştaya başvurulmas ını beklemesi zorunluluğuna
ilişkin yasal bir kural yoktur.

4	
735



Prof. Dr. FARUK EREM ARMAĞANI (II)

Fransa hükümeti, Croissant' ın sorgu yargıcının kabul ettiği

neden dışında kalan herhangi bir fiilden Almanya'da yarg ılanama-

yacağım kamu oyuna duyurmakla yetindi. Ayrıca, Croissant' ın Al-

manya'da haksız bir mahkumiyete uğramayacağı, Batı Alman-
ya'nın demokratik bir devlet adliyesine sahip olduğu da ileri sürül-
mektedir.

Eğer konu Danıştaya götürülebilse idi, nas ıl bir karar çıkardı?
Benzer bir olayda (Astudilo olayında) Hükümet Danıştaya başvu-
rulması üzerine uygulamayı , karara kadar durdurmu ş ve Fransız
Danıştayı geri verme kararnamesini iptal etmi şti. Bunu bilen
Fransız hükümetinin böyle bir karardan evvel davranmas ı , kanun
yoluna başvurma hakkının ihlali olarak gösterilmektedir. Bunun-
la beraber Danıştay'ın mutlaka ayni biçimde karar verece ği de söy-
lenemez. Çünkü her olayın başka bir özelli ği vardır. Fakat ne de ol-
sa kanun yoluna gidebilmek olanağı kaldırılmamalıydı .

Saat 18'den evvel Frans ız avukatları Adalet Bakan ına başvur-
dular. Netice alamadılar, oyalandılar. Bu sırada Croissant avukat-
larından birine şu mektubu ula ştırabildi "Geri verilme tehlikesi
karşısındayım, gönderileceğim cezaevinin, siyasi suçlulara uygula-
dığı usulü biliyorum. Buna rağmen intihar etmeyeceğim. Eğer ce-
zaevinde öldüğum duyulursa bu bir intihar değildir. Eğer bir gün
cezaevinden kaçarken vurulduğum bildirilirse buna da inanmay ın,
çünkü kaçmayacağım".

Alman polisinin iddias ına göre avukat görevinin d ışına çıkmış ,
tethişçilerle i şbirliği yapmıştır. Hatta, Meinhof örgütünün "beyin"i
bu avukattır. Tethi şçileri savunmuş olan avukatlar ın pek Çoğu Cro-
issant'ın yanında çalış anlar veya onun bürosunda yeti şmiş olan-
lardır.

Frans ız hasını Alman Hükümetinin avukatlarla uğraştığını ,
savunma makam ını yıldırmak istediğini, Almanya'da bu gün 70
avukatın suçlandığını yazmaktadır.
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İspanyol uyruklu Astudillo olayı şudur: İspanya hükümetinde
istenen bu kişinin geri verilip verilmeyece ği konusunda Paris isti-
naf mahkemesi olumlu mütalaa vermi ş , Fransız hükümeti de bu
kişinin İspanya'ya iadesini kararla ştırmıştı. Astudillo 10 Mart
1927 tarihli Yasamn 5. maddesine göre kararm iptalini istedi. Bu
maddeye göre, "suç siyasal ise veya istem siyasal bir amaç güdü-
yorsa suçlu iade edilemez". Dan ıştay, dosyadan istemin siyasal
amaçlı olduğu sonucuna vard ı ve kararnameyi iptal etti.

Croissant'ın Almanya'ya geri verilmesi Fransız hukukçuları ve
aydınları arasında tepki uyandırdı . Olay "adli skandal" olarak ni-
telendirilmektedir. Özgürlü ğünü koruyabilmek için insanlar ın "sı-
ğınma hakkı"nı kullanabilecekleri ülke olmak geleneğinden Fran-
sa ayrılmış oluyordu. Ayrıca siyasi suçlunun geri verilmeyeceği il-
kesini en geni ş biçimde düzenleyen 10 Mart 1927 tarihli Kanunun
28. maddesi de zorlanmış bulunuyordu.

Basında Fransa'mn Alman hükümetinin etkisi altında kaldığı ,
politik nedenle mahkemeye baskı yapıldığı, siyasi davalarda baş -
kalarını savunma görevini yerine getiren bir avukat ı geri verme-
nin Fransa Devletine yakışan bir davranış olmadığı ileri sürül-
mektedir. Ayrıca, Fransa'da siyasi davalar olduğu, Fransız avukat-
larımn meslek kurallarını zorlayıcı tutumlara girdikleri, fakat hiç
bir avukatın takibe uğramadığı da belirtilmektedir.

Bu arada pek çok insan öldüren ve cezaevinden karı sı aracılığı
ile, bavul içinde kaç ırılan, Nazi Subayı Kappler'in İtalyan'lara ge-
ri verilmediği de hatırlatılmaktadır.

Bir iddiaya göre Croissant, Almanya'ya geri verilmemi ş , Fran-
sız hükümetinin ortaklığı ile Almanya'ya kaçırılmıştır. Bu olay bir
memleketten siyasal nedenlerle adam kaç ırmanın yeri bir örneği-
dir.
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Milletlerarası Af Örgütü (Amnesty international) 10 Ekim
1977 tarihinde bir bildiri yaymiayarak Croissant olayı hakkında
durumunu açıkladı: "Eğer, geri verilecek ki şinin, onu isteyen ülke-
de insanlık dışı muameleye veya haks ız bir yargılamaya maruz ka-
lacağı kuşkusu varsa, geri isteme talebi kabule dilmemelidir". Sa-
vunma hakkım kısıtlayan bir ülke için bu ku şku fazlasıyla vardır.

Almanya'da savunma hakkını kısıtlayan yasal önlemler diğer
ülkelerin hukukçuları tarafından kuşku ile izlenmektedir. Geri
verme dosyas ı ne olursa olsun, sadece bu durumda olan bir ülkeye
geri verme haklı sayılmamaktadır. Savunma hakkını kısıtlayan
yasa dört karşı oy ve onyedi çekimser oy dışında büyük bir çoğun-
lukla kabul edilmi ştir. Bu durumu Almanya'da aydınlar "toplum-
sal cinnet" diye isimlendirilmektedir.

Paris Barosu hakimlere baskı yapıldığım ileri sürdü ve Fran-
sız Cumhurba şkanınm şu sözünü hatırlattı: "Avukatların bağım-
sızlığımn ortadan kalktığı andan kısa bir siire sonra hakimlerin de
bağımsızlığı yok edilmi ş olacaktır".

Croissant olayınıng örünür hale getirdiği şudur: "Kökeni yüz-
yılları aşkın Ceza Usulü Kanunlarımn saptadığı kurallar, "savun-
ma özgürlüğıı"nün çağdaş gereksinmelerini karşılayamamaktadrn
Usul Hukukunda savunma yeni ba ştan düzenlenmelidir. Avukat,
bir başkasımn "yardımcıs"sı değil, "usul diyalektiği" içinde, yargıç
gibi, savcı gibi, "bağımsız süje'dir.
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HAKIM - AVUKAT İ LİŞ Kİ S İ

GİRİŞ

Avukatlık meslek kurallarında (md. 17) şu hüküm yeralır:
"Hakim ve savc ılarla ilişkilerde avukat hizmetin özelliklerinden
gelen ölçülere uygun davranmak zorundad ır. Bu ilişkilerde karşı-
lıklı saygı esastır".

1. Hizmetin özelliği: Bu kural ın isteği davramş "adalet hizme-
tinin özelliklerinden gelen ölçüler"e uygun olan davran ıştır. Avu-
kat hakim'in değil, Adaletin yardımcısıdır. Aradaki fark büyüktür.
Avukatın bağımsızlığı hakime yardımcılıkla bağdaşamaz. Adaletin
gerçekleşmesinde ortak çaba bahis konusudur. 0 halde teknik aç ı-
dan "Adalet" nedir? Eğer Adalet kanunu uygulamaksa avukat ha-
kimin yardımcılığına indirilmiş olur. Adalet, Kanunu hukuka
(özellikle hukukun üstünlüğüne) uygun olarak uygulama çabas ı-
dır. Böyle olunca, bütün "dava süjeleri" bu çabada yard ımcı değil,
ortaktırlar.

Yeni Fransız Avukatlık Kanununun 3. maddesine göre "Avu-
katlar Adaletin yarchmcılarıdırlar". Bu "Hakimin yardımcısı" deyi-
minden farklıdır. Fransız doktrini (bk. Blanc, E. La Nouvelle pro-
fession d'avocat, Paris, 1972 s. 40). "Adaletin yardımcılığı" ile "Ad-
liye idaresine (adli hizmetlere) yard ımcı"yı birbirinden ayırır. Ada-
letin de bir aç ıdan "kamu hizmeti" olduğu düşünülürse "Adliye ida-
resine yardım" olanakları avukatlara açık tutulmalıdır.
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Bara (Barreau) kelimesi 13. yüzyılda doğdu, bu kelime "barre"
(Bara) kökünden gelir. 0 tarihlerde mahkeme salonunda avukatla-
rın yeri bir Bana (parmakl ıkla) ayrılmıştı . Avukatlar ancak bu
parmaklığın önüne kadar gelerek savunmalar ını yaparlardı . Ha-
len böyle bir parmakl ık yoktur. Fakat o devirden kalma gelenek
devam etmektedir. Bu nedenle bir avukat, örne ğin, yürüyerek, yer
değiştirerek savunma yapamamaktadır. Bu konuda Amerikan
avukatları geleneğin dışına çıkabilmişlerdir (bk. Payen-Duveau, s.
18).

Avukatın mahkemede ayakta konuşması, hakime saygımn
sembolüdür. (Payen-Duveau, n. 275). Tarafların (ara kararlarını)
ayakta dinlemeleri uyulmas ı gerekli kökle şen bir usul, mahkeme-
ye karşı gösterilmesi gereken sayg ı ve nezaket kuralı icabıdır. Türk
ananesine göre ayağa kalkmak saygı gösterisidir. Davac ının davra-
nışı sebebiyle 70 inci madde uyar ınca işlem yapan hakimin huku-
ki sorumluluğunu gerektiren bir yön bulunmamaktad ır." (HGK.
29.3.1967, 184/162).

Uluslararas ı Barolar Birliğinin Oslo toplantısındaki kararı (6)
şöyledir: "Avukat mahkemeye saygısını daima muhafaza eder". Fa-
kat bu tutum kar şılıklı saygı esasına dayanır. Bern kuralları (11):
"Avukat hakimlere ve resmi mahkemelere gereken saygıyı gösterir
ve aynı saygıyı onlardan bekler". Amerikan Ahlak Tüzü ğü (22):
"Avukatın gerek mahkeme ve gerek diğer avukatlarla olan müna-
sebeti samimiyet ve dürüstlük esaslar ı dahilinde cereyan eder"
Vod Kantonu meslek kuralları 8): Şu hükmü koymu ştur: "Avukat
duruşmada vakarlı ve nezaketli davranmağa mecburdur".

"Muteriz avukatın şikayet sahibi Hakim hakk ında müvekkili-
ne yazdığı mektupta (Hakim ya tesir altrnda kalm ıştır, yahut da
acemidir) sözlerini sarfetti ği ihtilafsızdır. Bu beyan, avukatlık ve-
kar ve ciddiyeti ile kabili telif olmad ığı gibi, hakimlerle avukatlar
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arasında cari olmas ı laz ım gelen mücamele kaidelerine de uygun
bulunmamaktad ır." (TBB. Disiplin Kurulu Kararı , 8.12.1975,
31/33).

Hakimler, savc ılar ve resmi makamlarla olan ili şkilerde avu-
kat "mesleki vakar"ı saygının s ınırı olarak kabul edecektir. İstan-
bul Barosu İç Tüzüğündeki şu hüküm (25/a) isabetlidir: "Avukat
bu saygıyı gösterirken mesleğinin ağır başlılık ve bağımsızlığını
sarsmaktan sakınmaya mecburdur".

"Ne hakimin ne de avukat ın yekdiğerini küçümsememeleri la-
zımdır. Avukat sırf görülen davadaki hakikata ula şmak bakımın-
dan yardım gayesiyle,hakimi tenvir için baz ı menbalar ve bazı ki-
taplar işaret eder, Hakimler görülmüştür ki bu yerinde ikaz ve yar-
dımı adeta kendilerine kar şı bir hakaret telakki etmi ş (biz onun
kadar bilmiyormuyuz) gibi yanlış bir fikre kap ılmışlardır. Bu, ge-
çen senelerin avukat telakkisi hususundaki kötü fikirlerin bugüne
kadar gelen ufak tefek izleridir" (Ar ıkan Baha, Konferans:
27.2.1954. Ank. Baro derg. ss. 89).

"Avukatın davayı rüyet eden hakime hakarette bulunmuş ol-
duğu, sevk edildiği Ağır Ceza Mahkemesinin karar ıyla mahkumi-
yetine karar verilmi ş olmasıyla abittir. Ancak, yine ayn ı mahke-
me ilamında hakimi vazifesi hududunu a şan tutum ya davranışı -
nın ve keyfi hareketlerinin böyle bir olayın meydana çıkmasına se-
bebiyet vermi ş olduğu açıkça belli edilmiş ve bu nedenle avukat
hakkında tertip edilen cezan ın Türk Ceza Kanununun 272. mad-
desi uyarınca tamamen ortadan kald ırılmas ına karar verilmiştir.
Şu durum karşı sında duruşmayı sevk ve idare eden tamamen key-
fi davramşlarda bulunan hakime kar şı bu durumu ve tutumunu
anlatmak maksadiyle muteriz avukat tarafından söylenmi ş ve di-
siplin kurulu kararında aynen yazılmış olan sözler hakime vazife
hudutlarını göstermek ve onu görev çerçevesi içine ithal etme mak-
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sadiyle sarf edilmi ş sözler suretindeki telakki edilmek laz ımdır. Bu

nedenle avukatın yarıca disiplin cezasiyle tecziyesine mahal yok-
tur". "TBB. Disiplin Kurulu Karar ı , 8.12.1973, 25/34).

2. Duruşmanın İnzibatı: Avukatlık Kanununa göre "Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Ka-
nununun duru şmanın inzibatına ilişkin hükümleri saklıdır. Şu ka-
dar ki, bu hükümlere göre Avukatlar tutuklanamayacağı gibi, hak-
larında hafif hapis veya hafif para cezas ı da verilemez".

a) Duru şmamn inzibat ı: Duru şmanın inzibatı reise aittir"
(CMUK 378/1, bk. HUMK 150).

"Duruşmanın inzibatı" gereklidir, fakat "savunma görevi" on-
dan aşağı değildir. 0 halde "duruşmamn disiplini bakımından yet-
kiler, müdafiin hürriyetine engel olmalı"dır. (Kunter N. Ceza Mu-
hakemesi Hukuku (İstanbul, 1961). n. 473 (bk. 254). "avukat göre-
vini yerine getirmede bağımsızdır" (A.K. 1/2). Duru şmanın inziba-
tı kavramının makul olmayan bir anlay ış a bağlanması halinde
Başkanın alacağı tedbirin "savunma serbestisi"ni fiilen kaldıraca-
ğı muhakkaktır. Avukatın davas ını "bütün belagatı ile müdafaa
edebilmesinde, jestleriyle, hareketlerile müdafaasım kuvvetlendi-
rebilmesinde sosyal ve mesleki zaruretler bulundu ğu inkar edile-
mez. (Belgesay M.R. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ( İstan-
bul, 1947, s. 51).

Bir taraftan "Savunma dokunulmazlığı (TCK. 486), diğer ta-
raftan "duruşmamn inzibatı" nazara alımrsa Başkanın duru şma-
dan çıkarma tedbiriııi alırken ne kadar dikkatli olmas ı gerektiği
kolaylıkla anlaşılır. Kaldı ki "şahsi bebep ve maksatlarla disiplin
kararı ittihaz eden yargıç aleyhine cezai veya hukuki mes'uliyet
davası da açılabilir" (Belgesay s. 58).
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Belli içtihad kuralları içinde "resmen geçerli" olan ı belirtmek-
le görevli yargıç, daima itibar görecektir. Böyle olmas ı gereklidir.
Hukukun sonsuz geli şmesini sağlamakla görevli avukat penisilini
bulan Dr. Fleming'e benzer. Tüpün kenarındaki küfte mikrobun
neden üremediğini görebilmi ştir. Yüce hakimlerimizin yasal ko şul-
lardan şaşmamalarım pek "isabetli" buluruz, ama avukat ın göre-
bilmekle görevli olduğu ımutulmamalidır. Rekabetin tek anlams ız
olduğu alan Adalettir. Her birimizin görevini gere ği gibi yapması-
nı sağlamakla yükümlü olmamızın, nedeni, Adaletin ne olduğuna
değil, ona nasıl ulaşabileceğimizi anlayabilmiş olanların başarılı
olmas ına bağlıdır. Hakimin de, savcımn da, avukatın da başarısı
bundadır.

b) Avukatın duruşmadan çıkarılması: "Duruşmanın inzibatım
bozan her şahıs, mahkeme salonundan çıkarılır" (CMUK. 378/1 bk.
HUMK. 150). "Münasip olmayan hal ve tav ır vekilden sadır olmuş-
sa ihtarda bulunulur. İhtara rağmen ısrar halinde vekil mahkeme-
den çıkarılır. (Bilge (N.). Medeni Yargılama Hukuku (2. Bas ı: An-
kara 1967), s. 248, bk. Kuru Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü
(Ankara, 1964, s. 80).

Duruşmamn inzibatım bozan "her şahıs"dan bahsedilmesine
(HUMK. 378/2) Avukatlık Kanununun 58/2. maddesinde CMUK.
ve HUMK.nun "duruşmanın inzibatına ait hükümlerinin saklı" ol-
duğunun bildirilmi ş bulunmas ına göre başkan (veya hakim) avu-
katı duruşmadan çıkarabilecektir.

Kanunun bu hükmü isabetsizdir. Savc ı da "her şahıs" tabirine
girer ve savcı da "münasip olmayan hal ve tavır" da bulunabilir.
Fakat savcının katılmadığı mahkeme "kanun dairesinde te şekkül
etmiş" sayılamaz, bu "kesin bozma sebebi"dir. (CMUK. 308/1).
"Avukat, müdafi s ıfatı ile, kendisine savc ı ile eşit muamele yapıl-
masım istemede haklıdır" (Belgesay s. 51). 0 halde savcı duruşma-
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dan çıkarılamıyacağına göre Avukatın duruşmadan çıkarılması
izahsızdır. Duruşmadan çıkınayan avukat hakkında zor kullanıl-
mas ı pek ağır sonuçlar doğurabilir.

"Duruşmadan çıkarma vekaletten azle müncer olamayacağın-
dan avukat sonraki duru şmalara girebilir" (TBB. Yönetim K.
31.1.1971, 32/5).

Toplu mahkemelerde ba şkanın avukatı duruşmadan çıkart-
mak hakkındaki "tedbir"inin "kabule şayan olmadığı" hususu "du-
ruşmada alakadar olanlar" biri tarafından ileri sürülürse mahke-
menin bu yönde karar vermesi gerekli midir? Böyle hallerde Ba ş-
kamn tedbirini karara bağlamak zorunluğu hakkındaki usul hük-
mü (CMUK. 231) Başkanın "duruşmanın idaresine müteallik gö-
revleri"ne ilişkin tedbirleri kapsar. Halbuki "duru şmanın inzibatı
reise aittir" (378/1) o halde mahkemeden karar istenemeyecektir.

Bu yoldaki karara "itiraz" edilebilir mi? Bu karar "duru şmaya
taallük etmeyen kararlar"dandır. CMUK. 297). Davanın esasına
etkili olmayan konulardaki karar ın davanm devam ı sırasında tem-
yizi mümkün bulunmadığından (CMUK. 306), itiraz ın mümkün ol-
duğu düşünülebilir. Fakat kanunda "kesin" olduğu yazılı kararla-
ra karşı "kanun yolu" kapal ıdır ve bu karar da kesindir (CMUK.
379).

Vod Kantonu meslek kuralları (1973). m. 16: "Avukat, duru ş -
malar bittikten, dava karara bağlandıktan sonra hükme etkili ola-
bilecek her davranıştan çekinmeğe mecburdur".
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AVUKATLIKTA REKLAM YASA Ğ I

1) Metinler: Avukatlık Kanununa göre (55) "Avukatların iş el-
de etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve hareket-
te bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında
Avukat unvam ile akademik unvanlarından başka s ıfat kullanma-
ları yasaktır."

Görülüyor ki bu hükümle "reklam yasağı" getirilmiş ise de ne-
lerin reklam sayılabileceği açıklanmamış , yasak "her türlü te şeb-
büs" ibaresi ile oldukca geni ş tutulmuş , tabela ve basılı kağıtlarda
sayılanlardan gayri unvanların kullamlması "özellikle" reklam sa-
yılmıştır. Bu hüküm yasağı getirmiş , fakat muhtevas ını tayin et-
memiştir. Hangi davranış , ne sebeple "reklam" say ılacaktır? Bu ko-
nunun incelenmesi gereklidir:

a)Meslek kuralları: Türkiye Barolar Birliği (=TBB) Genel
kurulunca kabul edilmi ş olan meslek kurallar ında (8) şu hüküm
yer almaktadır: "Avukat, kendine iş sağlama niteliğindeki her dav-
ranıştan çekinir". 0 halde TBB, "geni şletici yorum"u benimsemi ş -
tir.

b) Yabancı kaynaklar: TBB.nin benimsediği kurala benzer
hftkümlere yabancı kuruluşlarda da rastlanmaktadır.

- Amerikan Avukatlar ı ahlak yasasına göre (27) "Avukatın
sirküler veya diğer vasıtalı veya vas ıtasız yollarla reklam yapması
yasaktır".

ou
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- Bern kurallarında (5) kısaca şu hüküm yer alır: "Avukatın
iş araması yasaktır".

- Uluslararası Barolar Birliğinin 1956 Oslo toplantısında al-
dığı karar (8) şu idi: "Reklama ba şvurmak, avukatl ık vakar ve şe-
refi ile bağdaşamaz".

2) Yasağın nedeni: Reklam yasağının gerekçesi araştırılırsa
sonuca varmak mümkün olabilir:

a) Rekabetin reddi: Reklam, "serbest rekabet" kavramı için-
de yeralir. Avukatlar, rakip değil, "meslekdaş" dinar. Reklam yasa-
ğının bir gerekçesi de budur. İ sviçre Federal Mahkemesinin bir ka-
rarına göre (bk. Chaulmontet, P. Contnibution à l' ıtude de la profes-
sion d'avocat, Lozan, 1970, s. 92) genel olarak da mesle ğin reklama
ihtiyacı yoktur. Çünkü avukatlık mesleğinin icrası kanuni bir teke-
le bağlanmıştır.

b)Adalet hizmeti: "Avukatlık ... serbest bir meslektir" (Av. K.
1/1). 0 halde neden "reklam yasa ğı" (Av. K. 55) getirilmi ştir. İsviç-
re Federal Mahkemesinin (Chaulmontet, s. 92) içtihad ına göre:
Avukatlar, adaletin yardımcısıdır. Gürültülü veya ticari bir reklam
yalnız onlara zarar vermekle kalmaz, adaletin itibar ım ve dolayı-
siyle devletin esas müesseselerinden birini de zedeler.

3) Yasağın mahsus şekli: Avukatlık Kanunu reklam yasağı-
nin mahsus şeklini şöylece ifade etmi ştir: Avukatların "... özellikle
tabelalarında ve bas ılı kağıtlarında avukat unvanı ile akademik
unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır". Bu hükmün ya-
bancı memleketlerde benzerlenine rastlanmaktad ır:

a) İngiltere'deki uygulama: İngiliz tatbikatında reklam en
kesin surette yasak olarak devam etmi ş , bu husus bir gelenek oa-
rak muhafaza edilmişti. Fakat bundan bir süre önce Konsey bu ko-
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nuyu yazılı hale getirmek ihtiyacını duydu. Tesbit edilen kurallar
bir rehber olarak bas ıldı ve bütün avukatlara da ğıtıldı . Bu rehber-
deki kurallardan biri şudur: "Hiç bir avukat ka ğıtlarında, kartvi-
zitlerinde, gazete ve dergide çıkan makalelerinde herhangi başka
bir unvam, avukat unvanına ekleyemez, bundan sadece hukuk
dergileri hariçtir".

b) İsviçre'deki uygulama: İsviçre Federal Mahkemesi (bk.
Chaulmontet, s. 96) bir avukat ın "eski vergi müdürü" olduğunu
ilan etmesini, diğer bir avukatın alacağı vekalet ücretini veya baz ı
işlerden ücret almayaca ğını (hadisede, asker ailelerinden istişare
ücreti almadığını) ilan etmesini reklam yasağına aykırı saymış ve
bu ilanın rekabet sayılacağını , aldatıcı olacağını , içtihad etmiştir.

c)Bern kuralları (8) : Bu kurallarda şu hüküm yer almakta-
dır: "Bas ılı kağıt başlıkları ve levhalar herhangi bir reklam için ve-
sile edilemez. Levhalar ın şekil ve ebadında itidal muhafaza edilir".

ç) Meslek kuralları : TBB.nin kabul ettiği kural (7/b) şöyledir:
"Avukatın basılı kağıtları , kartvizitleri, büro levhalar ı, reklam ni-
teliğini taşıyabilecek a şırılıkta olamaz".

TBB.nin kabul ettiği bu metin ile uygulamada rastlanan baz ı
tutarsızlıklarm bağdaştırılması mümkün değildir.

Avukatlık Kanunu nelerin yaz ılabileceğini saymış olduğundan
bunlardan gayrı sının (milletvekilliği, emekli hakimlik, parti ba ş -
kanlığı gibi) yasağa gireceğini kabul etmek gerekir.

4) Diğer reklam şekilleri: Avukatlık Kanununda aç ıkca gös-
terilen yasaktan gayri davran ışlar üzerinde durulmakta zaruret
vardır:

U--K	
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a) Büro açılması, adres değişikliği: TBB.nin kabul ettiği

meslek kural ına (7/a) nazaran "avukat, yaln ız adres değişikliğini

reklam niteliğini taşımayacak biçimde, ilan yolu ile duyurabilir".
TBB.nin kabul ettiği bu kuralın yabancı memleketlerde daha geni ş
bir uygulamas ına rastlanmaktadır:

- Bern kurallar ı (7) na nazaran: "Avukat, ancak bürosunun
açılchğını , adres değiştirdiğini, bir meslekdaşının kendisine kat ıl-
dığım veya ayrıldığını , üç aydan fazla olmamak şartı ile bir fasıla-
dan sonra tekrar çal ışmağa başladığını ilan edebilir. Bu ilanlar ke-
sin surette zaruri kayıtlardan fazlasım ihtiva edemez ve ayn ı ga-
zetede ancak iki defa yayınlanabilir".

- Madrit Barosu (13): "Avukatların meslekleri ile ilgili ilan
vermeleri yasaktır" hükmünü kabul etmi ştir.

- İsviçre Federal Mahkemesi (Chaulmontet, s. 101) bir avuka-
tın büro açtığını , me şgul olacağı başlıca işleri (ticari, idari, vergi
davaları vesaire gibi) ilan etmesini reklam saymam ıştır.

- İsviçre Federal Mahkemesi (bk. Chaulmontet, s. 99) büro-
sundan kısa süre ayrılış ve gelişleri (tetkik seyahatinden dönme gi-
bi) gazetelerde ilan etmenin "kendini hat ırlatmak" maksadını taşı-
dığına ve reklam yasağına aykırı olduğuna karar vermi ştir. Baz ı
İsviçre Kantonlarında "kısa süre" bir müddete bağlanmıştır, mese-
la Bern Kanununa göre üç aydan fazla ayrılışlarda ilan mümkün-
dür.

b) Telefon rehberleri: Telefon rehberlerinde meslek bölü-
münde, arayan için kolayl ıktan gayri bir görünüş doğru değildir.
TBB.nin kabul ettiği kural (7/c) şudur: "Avukat telefon rehberinde
meslekler kısmında adres yazdırabilir. Bunun dışında farklı bü-
yüklükte harflere, ya da ilan niteliğinde yazilara yer verilemez".
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Bern Barosu kurallarında aynı hükme şu şekilde rastlanmaktadır:
"Adres kitaplar ında ve telefon rehberlerinde ismi gözüken avukat
bunun koyu harflerle ilan şeklinde yaz ılmamasma ihtimam göste-
rir".

e) Uzmanlık ilanları: İhtisaslaşma istenen bir şey olduğuna
göre bu çe şit deyimlerin reklam yasa ğı dışında kaldığı düşünüle-
mez mi? ihtisas ilanları hakkında İsviçre Federal Mahkemesi
(Chaulmontet, s. 107) şu kararı vermiştir: Hekimlikte ihtisas mev-
cuttur ve kanunidir. Avukatlikta böyle bir şey yoktur. Avukatlık
henüz böyle bir i ş bölümünü zorunlu kılacak halde değildir.

İsviçre doktrinine göre bir avukat ın belli konu veya konularda
ihtisası olduğunu ilan etmesi "reklam" sayılmalıdır. Zira bunlar,
mesleğin tabii konularıdır. Bilmeyenler için, böyle bir ilan, avuka-
tın diğer meslekdaşlarına kıyasla bir üstünlüğü olduğu inancını
verebilir (bk. Chaulmontet, s. 96).

ç) Yayın araçları ile ilişkiler: TBB. nin kabul ettiği kurala
göre (7/a) "Avukat, salt ün kazand ırmağa yönelen her türlü gerek-
siz davramşdan titizlikle kaçınmalıdır". Meslek kurallan arasında
basın ve diğer yayın araçları ile avukatm ilişkileri hakkında baş -
kaca bir hükme rastlanmamaktadır.

- İngiliz Avukatlan Konseyinin koyduğu kurallar şunlardır:
"Hiçbir avukat hayatı, kazancı, mesleki faaliyeti hakkında reklam
mahiyetinde yaymiarda bulunamaz", "devam eden veya eskiden il-
gilendiği herhangi bir dava hakkında gazetelere demeç veremez",
"gazetelerde, dergilerde avukat olarak resminin ç ıkması için te şeb-
büslerde bulunamaz", "yargılaması devam eden herhangi bir konu-
da, Konseyin müsaadesi olmaks ızın, radyoda konu şamaz, televiz-
yonda görünemez".
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- İsviçre'de bir televizyon şirketi, ünlü bir ceza davas ını , tele-
vizyonda göstermek maksadiyle, o davada otuz y ıl evvel müdafilik
görevini yapmış bir avukata müracaat etmi ş , avukat bu teklifi
"meslek kuralları"na aykırı bulduğundan, red etmiştir (Chaulmon-
tet, s. 102).

- "Adliye haberleri" ile "gazetelere beyanat vermek", "açık
oturumlar düzenlemek" birbirinden ay ırt edilmelidir. Adliye ha-
berlerinde, gazeteci ile avukat aras ında reklam konusunda bir an-
laşma yoksa bir şey söylenemez. Fakat ekseriya demeç açık otu-
rum gibi hallerde te şebbüs avukattan gelmektedir.

d) Ortak büro: Avukatlık Kanununun getirdiği yeniliklerden
biri de "ortak büro"dur. TBB. meslek kurallar ında (7/ç) şu hususa
değinmiştir: "Ortak büro kuran avukatlar büronun reklam arac ı
olmamasına, hukuk bürosu olma niteli ğini yitirmemesine dikkat
ederler". Tanınmış bir ismin, iş celbi maksadı ile sadece kullaml-
mas ı halinde de yasağa aykırılık vardır.
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AVUKATIN iŞ TEN YASAKLANMASI

1) Konu: Avukatlık Kanununun 154. maddesinde sayılan suç-
lardan biri ile "haklarında son soruşturmanın açılması kara-
rı verilen.., avukatların işten yasaklanmas ı zorunludur". Bu
hüküm avukatlar için ciddi ku şkular yaratmaktadır. Asılsız bir ih-
bar ve şikayetin-iş mahkemede temizlensin mantığı ile (-) benim-
senmesi, baz ı kademelerden geçtikten sonra işin mahkemeye inti-
kal ve ne zaman biteceği belli olmayan dava sonucuna kadar, avu-
katın işten yasaklanmas ı , gerçekten haks ız bir durumdur. Bu ne-
denle Baro Yönetim ve Disiplin Kurullar ında görev alanlar, bu
maddenin, zorunlu yasaklama açı sından getirdiği durumun hak-
sızlığı inancı içindedirler.

a) Olgular: Uygulamada dört ayr ı hale rastlamaktayız:

1. Yönetim Kurullarının, yasaklamayı gerektiren dosyayı Di-
siplin Kuruluna göndermemeleri 2. Dosyayı Baro Başkamnın Di-
siplin Kuruluna intikal ettirmemesi 3. Disiplin Kurulunun i şten
yasaklanma kararı vermemesi 4. Disiplin Kurulunun evvela i şten
yasaklanma kararı verdikten sonra ilgilinin ba şvurması ile ceza
davası dosyasını getirip inceleyerek yasaklama karar ım kaldırma-
sı .

b) Farklı Anlayışlar: Bu dört halin ortak yanı , hepsinin Avu-
katlık Kanununun 154. maddesine ili şkin olmasıdır. Bu dört halin
çözümünde iki ayrı anlayışa rastlanmaktadır:
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- Birinci anlayış: Adalet Bakanlığınca benimsenmiştir. Bu

anlayış "Avukatlık Kanununun 154. maddesi kapsam ına gi-
ren suçlarda ağır ceza mahkemesince son soru şturma açıl-
ması halinde Baro Disiplin Kurullar ımn, bu maddede sayı-
lan suçların unsurlarımn bulunup bulunmad ığını takdire
yetkileri olmadığı , işten yasaklama karar ım derhal verme-
leri ve bunu geri alamayacaklar ı" yolundadır.

- İkinci anlayış zorunluluğu kabul etmemektedir: Avu-
katlık Kanununun 153, 154, 155 ve 156. maddelerinin kül halinde
yorumlanması gerekir. Bu maddelerden yalmz birini al ıp, onu
"tecrit" ederek manalandırmak yasa koyucunun amac ına aykırı
düşer: Avukatlık Kanununun 154. maddesindeki "zorunlu yasak-
lama" başlığına rağmen, sayılan hallerde dahi yasaklama "kanu-
ni netice", yani kendiliğinden meydana gelen netice değil, bir ka-
rara ihtiyaç gösteren bir neticedir. 0 halde bu karan verecek mer-
ciin baz ı yetkileri bulunmak gerekir. Maddeye otomatik bir uygu-
lama verilmek istense idi, yasa "... hallerde avukatl ık yapamaz-
lar" şeklinde bir hüküm getirirdi.

2) Çözüm: İkinci anlayış daha haklıdır. Nedenleri şudur:

a) Disiplin yargısı: Disiplin Kurulları "disiplin yargı mer-
cii"dir, delilleri "serbestçe takdir" yetkisine sahiptirler (A.K.
158) Kurullarm "bağlı kararlar" vermesi düşünülemez.

Bu nedenle Ağır ceza mahkemesinin avukat hakk ında son so-
ruşturman ın açılmasına ili şkin kararının mutlaka Baro Disiplin
Kurulunu bağlayacağını ileri sürmek isabetli olamaz. Ancak mah-
kemece verilmiş ve kesinleşmiş mahkumiyet hükmünün subuta
ilişkin bölümü Disiplin Kurullar ını bağlar. Son soruşturma kararı
"kesin hüküm" değildir. Son soruşturma kararmı veren ağır ceza
mahkemesi mahkeme olarak de ğil, itham makam ı gibi bir adli i ş-
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lemde bulunmuştur. Bu nedenle Disiplin Kurulları, ortada subut
hakkında kesin karar olmadığı için, 154. maddede sayılan suçun
unsurlarım subut açısmdan takdiri bir incelemeye, yani delilleri
takdire yetkilidirler.

b) Tedbir kavram ı : "İşten yasaklama" ihtiyari (A.K. 153) ol-
sun, mecburi olsun (A.K. 154) bir "tedbir" mahiyetindedir.
TCK.nun 35. maddesinde yer alan "meslek ve sanatın icrasının
tatili" anlamında "zorunlu kanuni netice" değildir.

işten yasaklanmamn "tedbir mahiyetinde" olduğu Kanunda
açıkca belirtilmiştir. (A.K. 153/1). Bu nedenle i şten yasaklanma
tedbirlerinin kaldırılması daima mümkündür. Nitekim bu hususu
Kanun şöylece ifade etmi ştir: "işten yasaklanma kararı , bu ka-
rarın verilmesine esas olan hal ve şartların... sonradan
kaiktığı sabit olursa, Disiplin Kurulu tarafından kaldırılır"
(A.K. 156/2).

Kararm kaldırılmasma ilişkin bu hükmün "işten yasaklan-
manın zorunlu olduğu haller"de (A.K. 154) uygulanmayacağı
ileri sürülemez. Çünkü kararın kaldırılmasına olanak tanıyan
hükmün 153 ve 154. maddelerinden sonra gelmektedir. E ğer kanu-
nun maksadı bunun aksi olsa idi, bu hüküm 153. madde içinde ve-
ya hemen 153. maddeden sonra yer alırdı .

3) Anayasaya Aykırılık: Anayasam ıza göre (m. 42) "çalışma
herkesin hakkı ve ödevidir".

a) Çalışma hakkının niteliği: Anayasam ızda "çalışma hakkı"
şöylece açıklanmıştır: "Herkes, dilediği alanda çalışma hürri-
yetine sahiptir". Bu hakkın bir "tedbir" olarak kaldırılabileceği
düşünülemez. Bu hak, ancak bir ceza olarak kald ırılabilir, nitekim
TCK.nda "meslek ve sanatın icrasının tatili" ancak bir mahku-
miyet sonucunda uygulan ır.
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Yasal sistemimiz "tevkif tedbiri"nde dahi "tazminat" ı , me-
mur suçlarında "işten el çektirilenler"e kısmi de olsa ödeme ya-
pılmas ını düşünmüştür. Tedbir olarak meslekte yasaklanmada
avukatın yaşama olanağından yoksun b ırakılmas ı, bu açıdan da
"eşitlik Kuralı"na aykırıdır. Kaldıki isticale lüzum da yoktur. Da-
va sonunda avukat, sayılan suçlardan hüküm giyerse zaten avu-
katlık yapamayacaktır. Bunu öne almak "peşin ceza"dır. Tedbir
kılığı altında "ceza" yoluna gidilmesi "ceza mahkumiyetine an-
cak yargıç karar verir" kuralına da aykırıdır.

b) Yargı Kararları : Bazı ağır ceza mahkemeleri konu üzerin-
de durmuşlardır. Bir örnek olarak Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi-
ne 154 madde hükmünü ihlal etti ği isnadı ve TCK'nin 240. madde-
sine göre cezalandırılmas ı istemi ile sevkedilen bir Baro Ba şkanı
hakkında adı geçen mahkemenin verdiği "Anayasaya aykırılık-
tan dolayı Anayasa Mahkemesine dosyanın gönderilmesi-
ni" gösterebiliriz. 1978/32 esas numaras ı ile görülen davada ağır
ceza mahkemesi 3.5.1978 tarihli celsede şu ara kararını vermiştir:

"... çalışmasından başka güvencesi bulunmayan avuka-
tın açılan davada i şten el çektirildikten sonra beraata ka-
dar geçecek süre içinde iktisadi kayb ı , bu iş çevresi ve mü-
vekkilleri nazarında kaybettiği şerefi ve onuru nas ıl telafi
edilecektir? Davanın başında sırf tedbir olsun diye i şten ya-
saklanacak avukat ın beraatı halinde uğrayacağı zararları
önlemek ve gidermek hususunda Avukatl ık Kanununda ve
diğer kanunlarda herhangi bir hüküm mevcut değildir. Da-
va sonuna kadar kişi sanık durumundad ır. Ancak hüküm
kesinleştiğinde kendisine mahkum denir... Dava aç ılır açıl-
maz avukata i şten el çektirme zorunlu ise beraat ı halinde
uğrayacağı tüm zararların karşılığının da sağlanması bir
zorunluktur. Kanun nazar ında avukatlar haricinde, fertler,
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devlet memurları ve hatta bir ölçüde beraat eden tutuklu-
lar güvence altındadır. işten el çektirilen bir memur bu dö-
nem sırasında maaşını kısmen almak, yaşamını daha alt dü-
zeyde de olsa sürdürmek, beraat ettiğinde yoksun kaldığı
haklarına kavuşmak imkanına sahiptir."

Bu gerekçelerle Tekirda ğ Ağır Ceza Mahkemesi Avukatl ık Ka-
nununun 154. maddesinin Anayasa'n ın 8, 11, 33 ve özellikle 12.
maddesine aykırılığından iptalini istemi ştir.

"Angarya Yasağı"nı haklı gören gerekçe, bunun aksi yönde
uygulanmas ını ifade eden "işten yasaklanmayı" Anayasa'ya uy-
gun bulamaz.

c) Temel Hak Kavramı: "Çalışma Hakkı" Arıayasamızda
Temel Haklara ili şkin ikinci kısmında yer almaktadır. "Temel
hakların özüne kanunla dahi dokunulamayaca ğı" kuralı
karşısında avukatın işten yasaklanması zorunluğunun yasadan
geldiğini ileri sürme de yeterli değildir. "işten Yasaklama"n ın te-
mel hakkın özüne dokunduğu kuşku dışıdır. Anayasamızın 11/1.1
maddesinde yaz ılı nedenlerin hiç biri Avukatl ık Kanununun 154.
maddesindeki halleri kapsamamaktad ır.

Çağımız Anayasa hukukunda "Çalışma Hakkı" bağımsız bir
kavram olarak kimlik kazandı . Anayasa metinlerine geçti. Baz ı
Anayasalar bunu devletin tan ımında bir unsur olarak benimsedi-
ler. (Italyan Anayasas ında olduğu gibi..) 1961 Türk Anayasas ı
yapılırken konu tartışıldı . Bunun "Hukuk Devleti" deyiminin içe-
riğinde, "Temel Haklar" arasında gösterilmesinin yerinde olacağı
sonucuna varıldı .
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AVUKATTAN EVRAK SAKLAMAK

Yirminci yüzyılda avukattan belge saklamak niteli ğinde bir

hükmün kanunlarımıza girmesi ve bunun yeni bir bulu ş (!) olarak

takdimi Türk Adaletine gölge dü şürecektir. Sadece bir tek tarihi

olayı hatırlatmak isteriz.

1894'te, Fransada Yüzba şı Dreyfus, askeri mahkemeye tevdi
edilen, fakat samk ile avukat ından gizlenen bir "belgeye" (vesika-
ya) dayamlarak mahkum edilmi şti. 0 tarihlerde Aurore adlı gaze-

tenin yazarı Emile Zola, Dreyfus'ün mahkumiyetini haks ız bulan

ve Cumhurba şkam F1ix Faure'a hitap eden bir açık mektubu ya-

yımlamaktan, Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamyordu. Parla-
mentoda, Clemenceau, yaln ız mahkemenin bilgisine sunulan "giz-
li belge" uygulamas ına şöyle karşı çıktı: "Gizli belge (!). Bunun ne

demek olduğunu biliyor musunuz? Bu, bir insamn, ondan gizlenen
bir belgeye dayamlarak, yargılanması , mahkum edilmesi, kendisi-

nin, karısımn, çocuklarımn, ona yakın herkesin şerefsizliğe hü-
küm giymesi demektir. Baylar, içinizden hanginiz, bu şartlar altın-

da mahkümiyete isyan etmezsiniz. Şekil, gerçeğe tercih edilmeme-
lidir. Vatan, sadece toprak parçası değildir, aynı zamanda, fikirleri
ne olursa olsun, dost olsun, dü şman olsun, bütün insanların birleş-

tiği adalet, vatand ır. Bu herkesin ısındığı ocak, güvenlik, herkes

için eşit olan adalettir. Adaletin olmadığı bir vatan düşünülemez."
Bu çabalar sonuç verdi. "Gizli belge" usulünün uygar devletlerce
nefretle reddedilmesinde "Dreyfus davas ı"nın etkisi büyük olmuş-

tur.

r-je
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Memleketimizdeki durum nedir? Bu konuda oldukça vahim bir
hüküm mevcuttur. Danıştay Kanununun 82. maddesine eklenen
fıkra şöyledir. "Görevli daire veya kurul veya kanun sözcüleri tara-
findan getirilen veya idarece gönderilen gizli her türlü belge, taraf
ve vekillerine incelettirilemez." 1602 say ılı Askeri İdare Mahkeme-
si Kanununun 54. maddesinden esinlenerek yap ılan bu genelle ş -
tirme büyük sakınca doğurmaktadır.

Davada taraf olan ki şi veya vekili, kendi aleyhlerine olan bir
belgeyi göremeyecektir. Memleketimizde, resmi yaz ışmalarda giz- -
lilikte ne kadar savunacağını kestirmek mümkün olmaz.

Bu hükmün Anayasa'ya aykırılığı bakımından şöyle düşünüle-
bilir. İfrata gidildiği düşünülürse uygulamada bir kimsenin kendi-
sini nas ıl savunacağı Anayasamızın 31. maddesine göre "herkes
meşru bütün vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle hakk ına
sahiptir." Kendilerine ili şkin bir konuda ilgililer, gizlilik iddiası ile
dosyalarını göremezlerse dava ve savunma hakk ını nasıl kullana-
caklardır?

Usul hukukunda savunma hakkının ön ko şulu "İthamı Öğren-
mek Haklu"dır. İdari işlemi Dava eden ilgili, idarenin gizlilik iddias ı
ile Danıştay'a gönderdiği evrakı göremezse hakkındaki ithamı na-
sıl karşılayacaktır.

Anayasa'nın 31. maddesinin gerekçesinde, "klasik haklar" ara-
sında bulunan, 1924 Anayasas ında da kabul edilen "savunma hak-
kı"na ve "hakkını aramak özgürlüğüne", yeni Anayasam ızda, yar-
gı bölümünde değil "Temel Haklar" bölümünde yer verilmi ştir.
Anayasamızın, temel hakları herkesin "kişiliğine bağlı , dokunul-
maz, devredilmez, vazgeçilmez hak ve hürriyetler" olarak tan ımla-
mas ı karşısında "Hak Arama Özgürlü ğu"nü kısıtlayan hükümlerin
Anayasaya aç ıkça aykırı olduğunu kabul etmek gerekir.
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Kanunla temel hakk ın özüne dokunabileceği yolundaki Anaya-
sa değişikliği dahi eklenen hükmü me şru göstermez. idarenin "giz-
li" damgasım bastığı her belge böyle bir ayrıcalıktan faydalanırsa,
artık savunma hakkından bahsetmeğe imkan kalmayacaktır.

Eklenen hükmün Anayasada yer alan duru şmaların açıklığı
(aleniyet) kavramını da zedelediği görülmektedir. idarenin gizli
dediği belge duruşmada da okunamayacakt ır. Halbuki bu evraka
dayanmak suretiyle "hüküm" veya "vicdani kanaat" tees süs edebi-
lecektir.

Bu davalarda Danıştay verdiği kararda "gizli belge"den ya söz
etmemekte veya ne içerdiğini göstermeksizin sadece böyle bir ya-
rakanın varlığına işaretle yetinmektedir. Bu suretle ne hakk ını
arayan, ne de kamuoyu, davanın ne sebeple reddedildi ğini anlama-
yacaktır.
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SOSYAL EKONOM İ AÇISINDAN
AVUKATLIK ÜCRET İ

Ucretin niteliği: Avukatlık Kanunu (163) ücreti "vekalet ücre-
ti" değil, "avukatlık ücreti" olarak isimlendirir ve şöylece tammlar:
"Avukatlık ücreti, avukatın vekalet hizmetine karşılık olan mebla-
ğı ifade eder". Bu hukuki aç ıdan bir tanımlamadır.

"Sosyal ekonomi" aç ısından avukatlık ücretini açıklama ayrı
bir konudur. "Çağımızda ücret yalnız ekonomik yönü üzerinde du-
rulan bir olay değildir. Ücretin bu yönü yanında, sosyal bir yönü-
nün de bulunduğu kesin olarak kabul edilmi ş bulunmaktadır" (Ta-
las, Cahit, Sosyal Ekonomi, Il, 1972, Ankara s. 3).

"Avukatlık ücreti" herhangi bir "malın değeri" gibi ölçülemez.
Bu ücreti tüm avukatlık mesleğine ilişkin "vakar"dan ve o avuka-
tın kişiliğinden ayırmak da mümkün değildir.

Avukatlık ücretini, maddi anlamda herhangi bir şeyin karşılı-
ğı da sayamayız. Örneğin, masum olduğu dava sonunda anla şılan
bir sanığa avukatın yaptığı hizmetin maddi kar şılığını bulmak
mümkün olamamaktadır. Ölüm cezasını önleyebilmiş bir avukatın
ücretini insan hayatımn maddi değeri ile mi ölçeceğiz?

Genel anlamda ücret: Genel anlamda ücret ile avukatl ık ücre-
ti arasmda yapısal fark vardır: İşveren, işçinin ücretini "serma-
ye"sinden öder. Fakat bu ücret "mal"a dönü şecek, tüketiciden alı-
nacak, diğer bir deyimle ödenen, "kar" ile birlikte, i şverene geri ge-
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lecektir. "Ücret i şçi bakımından bir gelir, i şveren bakımından bir
maliyet unsurudur" (Talas) bu iki nitelikten hiç birini, özellikle
"maliyet unsuru"nu ve hatta kesin hesaplanabilecek bir "amortis-
man karşılığı"nı avukatlık ücretinde görmek mümkün de ğildir.

Bir işveren, kurduğu iş yerinde başkasım çalıştırırsa, diğer bir
deyimle bir kimse ba şkasımn işinde çalışırsa "ücret" öder. Avuka-
tın bu anlamda bir i ş yerinde çalıştığı düşünülemez. Usul Kanun-
larımıza göre yargılama, "kollektif yargılama"dır. Avukatlarla be-
raber adalet mensuplarımn ortak emeği ile bir sonuç elde edilir. Bu
sonuç "müvekkil" için dolayısiyle bir "faide"dir. As ıl sonuç adalette
toplanır.

Genel olarak ücret, mesleklar ras ında farkl ılık gösterir. Bun-
da sosyal ekonomi aç ı sından eşitsizlik ileri sürülebilir. Eğer ücreti,
"emek gücü"nün karşılığı sayarsak, "beyin gücü"ne daha fazla pay
verilmesinde ayrıcalık yoktur.

Düşük ücret - mübalağalı ücret: Dü şük ücretin sebep sayıldığı
genel anlamda i şsizlikten "aydın işsizliği"ne ve bunun içinde yer
alan "avukat i şsizliği"ne kadar uzanan olayların sosyal ekonomide-
ki değerlendirilmeleri kuşkuların, umutsuzlukların, belki de daha
önemli başkaca olaylar ın nedeni olabilir.

Mübalağalı ücret ise hizmetin tam kar şılığı değildir, bunda ya-
bancı unsur kendini daima hissettirecek ve çe şitli ihtilatlara sebep
olacaktır.

Genel anlamda dü şük veya mübalağalı ücret farklı sonuçlar
verir. Düşük ücret, verimi azaltır, ekonomik geli şim hızı da düşer,
"mesleğe rağbeti azaltır" (Talas). Mübalağalı ücret ise maliyeti ar-
tırır, tüketimi azaltır. 0 halde "avukatlık ücret"inin düşük veya
mübalağalı olmasının bazı etkileri bulunabilecektir. Bu etkilerin
adalet üzerinde toplanmas ı konunun önemini daha fazla art ırır.
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Bir iddiaya göre, yüksek ücret i şsizliği artırır. Tartışmalı olan
bu iddia şu gerekçelere dayanmaktadır: Ücret yükseltilirse i şveren
işçi tasarrufuna yönelecektir. Ayr ıca maliyetin artması bazı giri-
şimlerin üretimden çekilmesine, bunun sonucu olarak da i şsizlik
oramnın artmasına sebep olacaktır. Bu düşüncenin avukatlık ücre-
tine uygulanmas ı yaklaşık sonuçlar vermektedir:

Mübalağalı ücret, "adli müzaheret"e olan ihtiyac ı arttıracak,
adli müzaharet olanakları yetersiz kalınca avukat eliyle takip "ta-
lepleri azalacaktır. Bu ise tüm meslek zararınadır. Görülüyor ki
avukatlık ücretinin "serbestce takdir"i san ıldığı gibi sınırsız değil-
dir.

Ücretin değişkenliği: Yıldan yıla bir avukatın talep ettiği ücre-
tin daima artış göstereceğini ileri sürmek mümkündür. 0 halde
"hizmetin karşılığı olan ücret" ölçüsü sabit kald ığı halde bu artış
nasıl izah olunacaktır? Bunun bir tek gerekçesi vardır: Enflasyo-
nun yükünü bir tek s ınıfin çekmemesi. Bununla beraber ücret art-
tırılması açı sından "serbest meslekler"in, diğerlerinden daha fazla
olanaklı oldukları da gerçektir.

Milli gelir: Milli gelirden al ınan pay çağımızda üzerinde duru-
lan ölçeklerden biridir. 0 halde Türk toplumunda avukat milli ge-
lirden ne pay alıyor sorusu düşündürücüdür.

Milli gelirden payda şlar aras ında avukat "vermeden alanlar
sınıfinda değildir. Hizmetin kar şılığı ile oranını muhafaza edebil-
diği takdirde avukatın milli gelirden fazla pay çekenler grubunda
yer almadığı kabul edilmek gerekir.

Asgari ücret: Genel ücret aç ısından "asgari ücret" ile avukatlık
açı sından "asgari ücret" aras ında hem ilişki hem de farklar görü-
nür. Asgari ücret tarifesinde yaz ılı olandan a şağı inmemek mesle-
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ği belli bir seviyede tutmak isteğine dayanır. Fakat asgarinin tes-
bitinde genel ölçülerden esinlenmekte de zaruret vard ır. "İnsan
haysiyeti sebebi ile sosyal bakımdan uygun asgari bir ya şama se-
viyesi" (Talas) bütün ücretlerde temel ölçüdür. Fakat asgari ücret-
te, her i şleme göre sarfedilecek "emek" ve ayrıca "zaman" ölçüsü de
etkilidir. "Asgari ücretin altına inmek zorunluğu" serbestçe karar-
laştırılan ücretin mübalağalı olup olmadığını kestirmekte etkisiz
değildir. Eğer asgari ücret maliyete makul bir kar ın ilavesi ile elde
edilen rakkam ise mübalağalı ücret "fahiş kar" gibi gözükebilir.

Teşvik edici ücret: Daha fazla çal ışmaya "teşvik edici ücretler"
avukatlık ücretinin niteliği ile bağdaşamaz. Daha fazla çalışan iş-
çiye, verimi arttırdığı için ek olarak ödenen prim ve benzerleri avu-
katlık ücretinin bünyesinde yabancı unsurlardır.

Teşvik edici ek ücretler veya yüksek ücret, pazarlama sağlana-
bilirse, üretimi s ınırsız arttırmakta izah olunabilir. Fakat daha
fazla veya daha az adalet dü şünülemez.

Sonuca göre ücret: "Sonuca göre ücret" kavram ı ile "avukatlık
ücretinin hizmetin karşılığı" olduğu tanımı aras ında tutars ızlık
vardır. Zira sonuç sadece "vekalet hizmeti"nin ürünü değildir. Ada-
let örgütü olmazsa hizmet de olmaz. Sonuca bağlı oranla, karşılık
kavram ı arasında bağdaşmazlık vardır.

Ücretin serbest takdiri: Müvekkil ile vekil aras ında ücretin
"serbestce kararlaştırılması" olanaklara bağlıdır. Avukatlar ara-
sında pek farklı ücretler, bir süre sonra "avukatlar aras ı ücret den-
gesi"nin kurulması ile sonuçlanır. Arızi ve mübalağalı ücret olayla-
rı normal değildir.

Müvekkilin maddi imkan ına göre avukatl ık ücretinin tayini
mübalağalı ücret haline gelirse izahs ız kal ır. Zira avukatlar ücreti
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serbestçe kararlaştırılırsa da bu ücret belli bir "hizmetin kar şılı-
ğı"dır. Müvekkilin mali durumu bu kar ışıklığın dışında kalan bir
konudur. Ücretin serbestce tayini, s ınırsızlık anlam ına gelmez. Bir
şey diğerinin kar şılığı ise ikisi aras ında bir ilgi kurulacaktır. 0 hal-
de mübalağalı ücretin teşhisinde bu da bir ölçüdür.
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Bir iddiaya göre, yüksek ücret işsizliği artırır. Tartışmalı olan
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