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ontreux Sözleßmesi Türkiye Cumhuri-
yetinin imzalad�¤� en önemli uluslara-
ras� sözleßmelerden biridir. 20 y�l ge-

çerlili¤i olmas�na karß�n bugüne kadar baßa-
r�yla uygulanan bir sözleßmedir. So¤uk savaß
döneminde bile önemini yitirmemißtir. Sovyet-
ler Birli¤inin da¤�lmas�ndan sonra dünyan�n
tek süper gücü havas�na giren ABD, 11 Eylül
sendromunun da etkisiyle dünya jandarmal�-
¤�na soyunmuß ve özellikle enerji bölgelerini
kontrol alt�na alma girißimleri baßlatm�ßt�r.
Bu çerçevede Ortado¤u ve Kafkaslar� da kont-
rol alt�na alabilmek amac�yla Karadeniz�de bir
güç olußturmak için Montreux Sözleßmesinin
de¤ißtirilmesini istemektedir.

�stanbul Barosu olarak konunun öneminin bi-
lincindeyiz. Bu aç�dan Montreux Sözleßmesini
her yönüyle ele alan bir panel düzenledik.*
Biz burada Montreux Sözleßmesine k�saca bir
göz atmak istiyoruz.

�stanbul ve Çanakkale bo¤azlar�n�n Lozan
antlaßmas� ile belirlenmiß statüsünü Türkiye
lehine de¤ißtiren ve Türkiye,  Avustralya, Bul-

garistan, Fransa, �ngiltere, Japonya, Roman-
ya, SSCB, Yugoslavya ve Yunanistan aras�nda
imzalanan 20 Temmuz 1936 tarihli bu sözleß-
me, 2 May�s 1938 de �talya taraf�ndan da im-
zalanm�ßt�r.

24 Temmuz 1923 tarihli Lozan SSözleßmesi
Türkiye�nin egemenlik haklar�n� k�s�tlay�c� ba-
z� hükümler içeriyordu. Türkiye o günkü ko-
ßullar içinde kabul etti¤i bu koßullar� de¤ißtir-
mek için uygun zaman kolluyordu. Bu ortam
1930 un ortalar�nda do¤du. Hitler Almanya�s�
ve Mussolini �talya�s� Ortado¤u ve Akdeniz�de
etkili olma çabalar� �ngiltere ve Türkiye�yi bir-
birine yaklaßt�rd�. 11 Nisan 1936 da Lozan Bo-
¤azlar Sözleßmesine taraf olan devletlere
Türkiye birer nota verdi. Notada bo¤azlar�n si-
lahtan ar�nd�r�lmas�n� ve Bo¤azlardan geçißi
denetleyecek uluslararas� bir komisyonun ku-
rulmas�n� öngören sözleßme hükümlerinin
de¤ißtirilmesini istedi. �talya d�ß�nda bütün ta-
raf devletler de¤ißiklik talebine olumlu yan�t
verdiler. Türkiye�nin de¤ißiklik isteklerinin gö-
rüßülmesi amac�yla 22 Haziran 1936 da �sviç-
re�nin Montreux kentinde bir konferans dü-

‹stanbul ve Çanakkale bo¤azlar›n›n Lozan antlaflmas› ile belirlenmifl
statüsünü Türkiye lehine de¤ifltiren ve Türkiye,  Avustralya, Bulgaristan,

Fransa, ‹ngiltere, Japonya, Romanya, SSCB, Yugoslavya ve Yunanistan
aras›nda imzalanan 20 Temmuz 1936 tarihli bu sözleflme, 2 May›s 1938 de

‹talya taraf›ndan da imzalanm›flt›r.

Montreux
Sözleflmesi

baßkandan

Av. Kâz›m Kolcuo¤lu
�stanbul Barosu Baßkan�
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Baro Bülteni baßkandan
‹stanbul

zenlendi. Konferansa Türkiye�nin tezine karß�-
l�k �ngiltere ile SSCB baßka bir tez ileri sürdü-
ler. SSCB, Türkiye�nin bo¤azlar�n silahs�zlan-
d�r�lmas� talebini kabul ediyor ve Karadeniz�de
k�y�s� olmayan devletlerin savaß gemilerinin
Karadeniz�e sokulmas�na Türkiye taraf�ndan
engel olunmas�n� istiyordu. �ngiltere ise Kara-
deniz�de k�y�s� olsun veya olmas�n bütün dev-
letler için tonaj s�n�rlamas�n� talep ediyordu.
Türkiye konferansta �ngiltere ve SSCB�nin tez-
lerinin uzlaßt�r�lmas� konusunda bir yol izledi.

�ki ay süren görüßmeler sonunda �mzalanan
Montreux anlaßmas� ile Türkiye�nin yap�lma-
s�n� istedi¤i önemli de¤ißiklikler kabul edildi.

Bu sözleßmeyle Bo¤azlar silahs�zlaßt�r�ld� ve
uluslararas� bo¤azlar komisyonu kald�r�ld�.
Bölgenin güvenli¤i tamamen Türkiye�ye b�ra-
k�ld�.

Sözleßmeye göre; bar�ß zaman�nda veya Tür-
kiye�nin taraf olmad�¤� bir savaß zaman�nda ti-
caret gemileri bo¤azlardan serbest geçiß hak-
k�n� kullanacakt�r, Türkiye�nin taraf oldu¤u bir
savaßta ise Türkiye�nin savaß halinde olmad�¤�
devletlere ait ticaret gemilerine belirli koßul-
lar alt�nda serbest geçiß hakk� tan�nacakt�r.
Yap�lan hizmet d�ß�nda herhangi bir ödeme ol-
mayacak, k�lavuz kaptan al�m� da iste¤e ba¤l�
olacakt�r.

Savaß gemilerine gelince: Bar�ß döneminde,
Karadeniz�de k�y�s� olmayan devletlerin, tran-
sit geçiß halinde gemilerinin say�s� 9�u, toplam
tonaj miktar� da 15,000 tonu geçemeyecekti.
Bu Gemiler, Karadeniz�de en çok 21 gün kala-
bilecekti. Bu devletlerin Karadeniz�de bulun-
durabilecekleri toplam gemilerin tonaj� da
30.000 tonilatoyu aßmayacakt�. Ayr�ca bu dev-
letler geçiß öncesinde Türkiye�ye bildirimde
bulunacak, 10.000 tonilatodan büyük savaß
gemilerini, denizalt�lar�n� ve uçak gemilerini
de Karadeniz�e geçiremeyeceklerdi. Bo¤az li-

manlar�n� ziyaret edecek gemiler tonaj hesa-
b�na dâhil edilmeyecekti.

Karadeniz�de k�y�s� bulunan devletlere ait ge-
miler için ise bar�ß zaman�nda tonaj ve say� s�-
n�rlamas� getirilmiyordu. Ancak bu gemiler
teker teker ve refakatlerinde en çok iki dest-
royer ile birlikte Bo¤azlardan geçebilecekler-
di. Bu devletler Karadeniz d�ß�nda yapt�rd�kla-
r� veya sat�n ald�klar� deniz alt�lar� ise, önce-
den bildirmek koßuluyla gündüz ve yüzeyden
olmak üzere serbestçe bo¤azlardan geçirebi-
leceklerdi. Uçak gemilerini bo¤azlardan ge-
çirme yasa¤� bu devletlere de uygulan�yordu.

Sözleßmeyle, Türkiye�nin kat�ld�¤� bir savaß
durumunda, savaß gemilerinin bo¤azlardan
geçißi tümüyle Türkiye�nin yetkisine b�rak�l�-
yordu. Türkiye�nin kat�lmad�¤� bir savaß duru-
munda ise savaßç� devletlerin savaß gemile-
rinin bo¤azlardan geçißi tümüyle yasaklan�-
yordu. Türkiye savaßa kat�lmasa bile kendisini
pek yak�n bir savaß tehdidi alt�nda sayarsa, sa-
vaß gemilerinin bo¤azlardan geçißi konusunda
kendisi karar vermeye yetkili k�l�n�yordu. An-
cak Türkiye�nin bu gerekçeyle verdi¤i karar ve
ald�¤� önlemler Milletler Cemiyetinin 2/3 ço-
¤unlu¤unun uygun bulunmamas� halinde kal-
d�r�l�yordu.

Montreux Bo¤azlar Sözleßmesi 1936 y�l�nda 20
y�ll�k bir süre için imzalanm�ßt�. Sözleßme sü-
resinin bitimine iki y�l kala hiçbir ülkeden de-
¤ißiklik istemi gelmedi. Sözleßme so¤uk savaß
döneminde bile baßar�yla uyguland�. Son za-
manlarda ABD�nin öne sürdü¤ü Sözleßmede
de¤ißiklik istemleri, ABD�nin Rusya�y� güney-
den kußatma ve Kafkaslar içi besledi¤i niyet-
leri dile getirmesi olarak alg�l�yoruz. n

*Panel çözümleriyle �Bir ZZafer ��ki BBelge� adl� kitap

olußturulmuß ve �stanbul Barosu yay�nlar� aras�nda yer

alm�ßt�r.
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Bas›nla Sohbet Toplant›s›

‰

stanbul Barosu Baßkan-

l�¤� 16 Aral�k Cumartesi

günü bas�nla kahvalt�l�

sohbet toplant�s� düzenledi.

Toplant�ya bas�n mensuplar�n�n

yan� s�ra �stanbul Barosu Yöne-

tim Kurulu Üyeleri, Van, Tekir-

da¤, K�rklareli, Artvin Baro baß-

kanlar� da kat�ld�.

Toplant�da konußan �stanbul Ba-

rosu Baßkan� Av. KKaz�m KKolcu-

o¤lu, savunma ve adil yarg�lan-

ma hakk� önündeki engeller ve F

Tipi cezaevlerindeki tecrit uygu-

lamalar� hakk�nda toplant�ya ka-

t�lanlara bilgi sundu.

Tecridin bir insan haklar� ihlali

oldu¤unu vurgulayan Kolcuo¤lu,

tecritle insanlar�n yaln�zlaßt�r�l-

d�¤�n�, kißide sosyal ve psikolojik

sorunlar yaratt�¤�n�, uygulamada

bir iyileßtirme yap�larak sorunun

çözülebilece¤ini, bu konuda üç

kez bakanla görüßtü¤ünü, ancak

yetkililerin ißin kolay�na kaçt�kla-

r�n� söyledi.

Ceza Muhakemesi Yasas� uygu-

lamas�nda yanl�ßl�klar yap�ld�¤�n�

hat�rlatan Kolcu¤lu, Türkiye�de

22 bin hükümlüye karß�n 32 bin

tutuklunun bulundu¤unu, bunu

normal kabul etmenin mümkün

olmad�¤�n�, oysa tutuklaman�n

bir ceza de¤il bir tedbir oldu¤unu

kaydederek, bu sonucun yasada

kategorik suçlar olußturulma-

s�ndan kaynakland�¤�n� belirtti. 

Anayasa�dan sonra gelen temel

yasalardan olan TCK ve CMK de-

¤ißiklikleri konusunda baro ola-

rak bildirilen görüßlere pek iti-

bar edilmedi¤inin ve yasalar�n

AB bask�lar� sonucu aceleyle ç�-

kart�ld�¤�n�n alt�n� çizen Av. KKa-

z�m KKolcuo¤lu, bu nedenle de ya-

salar�n uygulanmas�nda s�k s�k

aksakl�klar�n görüldü¤ünü ve

söz konusu temel yasalarda bir

‹
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Baro Bülteni güncel
‹stanbul

buçuk y�l içinde dört kez de¤ißik-

lik yap�ld�¤�n� anlatt�.

Baßkan Kolcuo¤lu, yasa tasar� ve

tekliflerin olußturulmas� aßama-

s�nda zaman�nda görüß sorul-

mad�¤�n�, yasalar�n oldu-bitti an-

lay�ß� ile ve özel talimatlarla ha-

z�rland�¤�n�, görüß iletilmesi du-

rumunda da bunlar�n dikkate

al�nmad�¤�n� ifade etti.

Baßkan Kolcuo¤lu ayr�ca, Avrupa

Birli¤ine uyum aç�s�ndan çeßitli

yasalar�n ç�kar�lmas�nda bask�

yapan AB�nin yarg� ba¤�ms�zl�¤�

konusunda sessiz kalmas�n� da

yad�rgad�klar�n� bildirdi.  

CMK ile getirilen yeni uzlaßma

sisteminin alternatif yarg�lama

olarak yarg� düzeni içinde ßekil-

lendirilemedi¤ini, Cumhuriyet

Savc�lar�na verilen uzlaßt�r�c� gö-

revinin sistemin özüne ayk�r� ol-

du¤unu, taraflara güven verme-

yece¤ini belirten �stanbul Barosu

Baßkan�, bu anlamda savunma

ve adil yarg�lanma hakk� önünde

pek çok engellerin olußturuldu-

¤unu savundu. 

Baßkan Kolcuo¤lu, daha sonra

bas�n mensuplar�n�n çeßitli ko-

nulardaki sorular�n� yan�tlad�. n



5

güncel

tipi cezaevlerindeki tec-
rit uygulamas�n�n kald�-
r�lmas�, savunma ve adil

yarg�lanma haklar�na getirilen
engellerin protestosu için yüzler-
ce avukat saat 15.00�da Baro
Merkezi önünde bulußtu. Bura-
dan baßlayacak yürüyüße, TBB
Baßkan Yard�mc�s� ve Yönetim
Kurulu Üyeleri ile �stanbul Baro-
su Baßkan� Av. KKaz�m KKolcuo¤lu,
Yönetim Kurulu Üyeleri, Artvin,
Adana, Ayd�n, Van, Kocaeli, Sa-
karya ve Diyarbak�r barosu baß-
kanlar� da kat�ld�.

�Tecrit ��nsan HHaklar� ��hlalidir�
yaz�l� pankartla yürüyüße geçen
avukatlar �stiklal Caddesi üze-
rinden Taksim Alan�na ulaßt�.
Yürüyüß boyunca avukatlar �Tec-

ridi KKald�r�n, ÖÖlümleri DDurdu-
run�, �Savunma HHakk� KK�s�tlana-
maz� sloganlar�n� att�lar.

Taksim Alan�nda bir bas�n aç�k-
lamas� yapan �stanbul Barosu
Baßkan� 

Av. KKaz�m KKolcuo¤lu, ��stanbul
Barosu oolarak, yyasam�z�n bbize
verdi¤i ssorumluluk vve vvicdan�m�-
za yyüklenen hhukukçu dduyarl�l�¤�
ile ssorunun ççözümü iiçin hher ttür-
lü kkatk�y� vvermeye hhaz�r ooldu¤u-
muzu kkamuoyuna dduyuruyoruz�
dedi.

Baßkan Kolcuo¤lu�nun bas�n
aç�klamas� ßöyle:

�Ülkemizde yaklaß�k 6 y�ldan bu
yana,  F Tipi Cezaevlerinde, tu-
tuklu ve hükümlüleri en do¤al

gereksinimlerinden uzaklaßt�ran
bir özel �model�  uygulanmakta-
d�r. Bu tecrit modeli, havaland�r-
ma, görüßme, okuma, giyim ve
sa¤l�k gibi temel vazgeçilmez
haklar�n kullan�lmas�na engel
olurken, tutuklu ve hükümlüle-
rin fiziksel sa¤l�¤�nda, ruhsal bü-
tünlü¤ünde ve kimli¤inde telafisi
mümkün bulunmayan hasarlar
olußturmaktad�r.

6 y�ldan bu yana, sorunlara duyar-
l� kesimlerle birlikte, asl�nda so-
runun taraf� konumunda bulunan
Avukatlar olarak mücadele ver-
dik. Bu mücadelenin olumlu so-
nuçlanmamas� bir yana, F Tipi Ce-
zaevlerinde avukat-müvekkil iliß-
kilerinin sa¤l�kl� yürütülmesinde
de zorluklar yaßanmaktad�r. 

Yürüyüfl ve Bas›n Aç›klamas›
YYüüzzlleerrccee aavvuukkaatt ccüüppppeelleerriiyyllee

TTüünneell��ddeekkii BBaarroo MMeerrkkeezziinniinn öönnüünnddeenn 
TTaakkssiimm AAllaann��nnaa kkaaddaarr yyüürrüüddüü..

F

‰
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Baro Bülteni güncel
‹stanbul

Aradan geçen 6 y�l sonra bugün
sorun, ayn� boyutuyla devam edi-
yor. Yaßamlar kaybediliyor, yeni
rahats�zl�klar sürüyor ve art�k
gelinen noktan�n ciddiyetinin
kavranmas� için avukatlar ölüm
orucuna yat�yor. Ceza Muhake-
mesinin de¤ißtirilen hükümleri
ile savunma ve adil yarg�lanma
hakk� ile adalete erißim giderek
olanaks�z k�l�n�yor.

Gelinen bu son noktada, öncelik-
le ifade ediyoruz ki, tecrit bbir iin-
san hhaklar� iihlalidir. Asla kabul
edilemez. Tecride maruz b�rak�-
lan kißinin tutuklu veya hükümlü
olmas� da bu gerçe¤i de¤ißtir-
mez. En k�sa zamanda tecride
son verilmeli ve ölümler durdu-
rulmal�d�r.

Bu eylemimiz, ölüm oruçlar�na
destek vermek amac�yla de¤il,
tam da tersine ölüm oruçlar�n�n
sonland�r�lmas� için yap�lmakta-
d�r. Sergiledi¤imiz duyarl�l�k tü-
müyle insanc�ld�r ve özel olarak
da hukukçu duyarl�l�¤�d�r. �nsa-
n�n s�n�rl� sosyal ilißkilerini bile
yok sayan, onu do¤as�n�n biçim-
lendirdi¤i atmosferin uza¤�na ta-

ß�yan ve insanl�k d�ß� bir muame-
leye mahkum b�rakan bu mode-
lin uygulanmas� asla kabul edile-
mez. Çünkü tecrit, yarg�n�n ver-
di¤i hükmün d�ß�nda ikinci bir ce-
zan�n infaz� anlam�na gelmekte-
dir. Hukukla bezenmiß vicdanla-
r�n sadece bu olguyu bile kabul
etmesine olanak yoktur.

Çözüm güç ya da olanaks�z de-
¤ildir. Mevzuatta de¤ißiklik ön-
görmeyen, hiçbir mimari tadilat
gerektirmeyen, güvenlik kayg�la-
r�ndan uzak bir biçimde, insanca
muamelenin baßlat�lmas� için ta-
limat verilmesini talep ediyoruz.
böylece ölümler duracak, insan
haklar� ihlalleri sona erdirilmiß
olacakt�r. Bu gereklili¤in ivedi-
likle yerine getirilmesi, baßka
bütün niteliklerin ötesinde bir in-
sanc�l yaklaß�m olacakt�r.

Sorunun kal�c� çözümünün sa¤-
lanmas� için, Adalet Bakanl�¤�,
barolar ve ilgili meslek odalar�-
n�n olußturaca¤� bir çal�ßma gru-
bu ile sorunun kapsam�n� ve çö-
züm olanaklar�n� araßt�rmal�d�r.
Bütün bu uygulamalar ile güçle-
necek olan yap�, hukuk devleti-
dir. Bugün eylemimiz, özü itiba-
riyle hukuk devletinin olußumu-
na katk� vermeyi amaçlamakta-
d�r. Öncelikli talebimiz, savun-
man�n ve adil yarg�lanma hakk�-
n�n k�s�tlanmas�n�n önündeki
tüm engellerin kald�r�lmas� ve
tecridin sona erdirilmesidir.

�stanbul Barosu olarak, yasam�-
z�n bize verdi¤i sorumluluk ve
vicdan�m�za yüklenen hukukçu
duyarl�l�¤� ile sorunun çözümü
için her türlü katk�y� vermeye ha-
z�r oldu¤umuzu kamuoyuna du-
yururuz.�

Bas�n aç�klamas�ndan sonra yü-
rüyüße kat�lanlar ad�na �stanbul
Barosu Baßkan� Av. KKaz�m Kol-
cuo¤lu TBB Yöneticileri ve konuk
baro baßkanlar�yla birlikte Tak-
sim Cumhuriyet An�t�na çelenk
koydu. Türkiye Cumhuriyetinin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve ßehitlerimizle yitirdi-
¤imiz meslektaßlar�m�z için yap�-
lan bir dakikal�k sayg� durußun-
dan sonra yürüyüß sona erdi. n
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ürkiye Barolar Birli¤i Baßkan� Av. ÖÖzdemir
Özok, 71 baro baßkan�n�n kat�l�m�yla 2 -3
Aral�k 2006 tarihlerinde K�z�lcahamam�da

yap�lan baro baßkanlar� toplant�s�n�n sonuç bildiri-
sini 4 Aral�k Pazartesi günü Ankara�da yapt�¤� ba-
s�n toplant�s�nda aç�klad�.

Hükümetin, barolar�n görev ve etki alanlar�n� daralt-
maya çal�ßt�¤�na ißaret eden Özok, iktidar�n, Türkiye
Barolar Birli¤i�nin muhalefetine ra¤men avukatl�k
s�nav�n� kald�rmaya çal�ßmas�n� eleßtirdi.

Bu karar�n avukatl�k mesle¤ine yönelik a¤�r bir sal-
d�r� oldu¤unu belirten Özok, �ayn� zzanda vvatandaßla-
r�n hhak vve yyararlar�n�n ttehlikeye aat�lmas�na yyönelik
talihsiz vve ööngörüsüz bbir aad�md�r� ifadesini kulland�.

Siyasi iktidar�n yeni bir avukatl�k türü icat etmeye
çal�ßt�¤�n� savunan Özdemir ÖÖzok, savunma hakk�-
na k�s�tlama getiren düzenlemelerden vazgeçil-
mesini istedi.

Bu amaçla her türlü demokratik hakk� kullanacak-
lar�n� da belirten Özok, tutuklu ve san�k haklar�na
sayg�l� olunmas�n�, ceza ve tutukevlerinde ulusla-

raras� standartlara da uyulmas�n� talep etti.  n

TBB Baflkan› Özdemir Özok:
”Hükümet barolar›n görev ve etki
alanlar›n› daraltmaya çal›fl›yor”

vukatl�k s�nav�n� yürürlükten kald�ran
yasa Cumhurbaßkan� Ahmet Necdet
Sezer taraf�ndan onayland�. Yasa de¤i-

ßiklikleri Resmi Gazetede yay�nlanarak yürürlü-
¤e girdi.

14 Aral�k 2006 Perßembe günlü Resmî Gazete�de
yay�mlanan 5558 Say�l� yasa ile 1136 say�l� Avu-
katl�k Kanununun s�nav� düzenleyen 3. maddesi-
nin birinci f�kras�n�n (d) bendi, 6. maddesinin bi-
rinci f�kras�nda yer alan �Avukatl�k s�nav�n� ba-
ßarm�ß olanlar veya� ibaresi, 28, 29, 30, 31. mad-
deleri, 121. maddesinin birinci f�kras�n�n (20) nu-
maral� bendi, geçici 17. maddesinin birinci f�kra-
s�nda yer alan �ve s�nav� ibaresi ve geçici 20.
maddesinin ikinci f�kras� ile 2 /5/2001 tarihli ve
4667 say�l� Kanunun geçici 1. maddesinin birinci
f�kras� yürürlükten kald�r�ld�.

Yasan�n yürürlü¤e girmesiyle daha önce yap�la-
ca¤� duyurulan Avukatl�k s�nav� da iptal oldu. n

Avukatl›k S›nav› Kalkt›

A
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Baro Bülteni güncel
‹stanbul

ürkiye Barolar Birli¤i Yö-
netim Kurulu ve baro
baßkanlar� 2-3 aral�k

2006 tarihlerinde K�z�lcaha-
mam�da topland�.

Toplant�y� bir konußmayla açan
Türkiye Barolar Birli¤i Baßkan�
Av. ÖÖzdemir ÖÖzok, toplant�da,
avukatl�k s�nav�n�n kald�r�lmas�-
na ilißkin yasayla ortaya ç�kan
durum, CMK kapsam�nda müda-
fi/vekil görevlendirilmesinde ya-
ßanan sorunlar ve bu konuda ya-
sa de¤ißikli¤i çal�ßmalar� ile
meslek kurallar�na ve Avukatl�k
Asgari Ücret Tarifesine ayk�r�l�k-
lar�n yaratt�¤� sorunlar ve çö-
zümleri üzerine de¤erlendirme-
lerin yap�laca¤�n� bildirdi.

Türkiye Barolar Birli¤i Yönetim
Kurulu ve baro baßkanlar�n�n
yapt�klar� iki gün süren toplant�-
dan sonra sonuç bildirisi yay�n-
land�.

Bildiri ßöyle:

�Yarg�n�n kurucu unsurlar�ndan
olan ba¤�ms�z savunmay� serbest-
çe temsil eden avukat ve avukatl�k
mesle¤i; hukuki sorunlar�n ve an-
laßmazl�klar�n adalete ve hakka-
niyete uygun olarak çözümlen-
mesi, hukuk kurallar�n�n tam ola-
rak uygulanmas�, bireylerin hak
ve özgürlüklerinin korunmas� ve
hukuk devletinin ißlerli¤inin sa¤-
lanmas� ba¤lam�nda, yaßamsal
bir önem ve de¤ere sahiptir.

Bu amaçla, dünyan�n bütün ge-
lißmiß demokratik ülkelerinde,
savunman�n ve savunma mesle-
¤inin önündeki engeller kald�r�l-
m�ß, uluslararas� sözleßmelerle
avukatlar�n mesleklerini özgürce
yerine getirmelerine olanak sa¤-
lanm�ß, avukatl�k mesle¤inin ka-
litesinin yükseltilmesi amac�yla,
baßta avukatl�k mesle¤ine s�nav-
la kabul olmak üzere, pek çok
önlem al�nm�ß iken günümüz ik-
tidar�n�n, Türkiye Barolar Birli¤i
ve 78 Baronun muhalefetine ra¤-
men Avukatl�k Yasas�nda de¤i-
ßiklik yapmak suretiyle avukatl�k
s�nav�n� kald�rm�ß olmas�, sadece
avukatl�k mesle¤ine yönelik a¤�r
bir sald�r� de¤il, ayn� zamanda
vatandaßlar�n hak ve yararlar�n�n
tehlikeye at�lmas�na yönelik ta-
lihsiz ve öngörüsüz bir ad�md�r. 

HUKUK EEÚ�T�M�NDE SSAÚLIKLI
REKABET� SSAÚLAMAK GGEREK�R

Zira Avukatl�k Yasas��nda yap�lan
de¤ißiklikle kald�r�lan �Avukatl�k
S�nav��, �sadece vvatandaßlar� eehil
olmayan mmeslek ssahiplerinden
korumak iiçin dde¤il, aayn� zzamanda
ö¤renci aadaylar�n� eehil oolmayan
hukuk ffakültelerinden kkorumak,
hukuk ee¤itiminde ssa¤l�kl� rrekabe-
ti ssa¤lamak iiçin ggereklidir.�

Hukuk devletinin korunmas�nda
ve ona sahip ç�k�lmas�nda, ceza
mevzuat� ve yarg�lamas� yaßam-
sal de¤erdedir. Ceza adaletinin
sa¤lanmas� konusunda, demok-

ratik pek çok ülkede avukatlar�n
ve barolar�n görev ve etki alanla-
r�n�n s�n�rlar� genißletilirken, gü-
nümüz iktidar�n�n bu alanda da-
raltmaya gitmesi, kazan�lm�ß pek
çok haklar� çi¤neyerek, uluslara-
ras� sözleßmeler ile Avrupa Birli-
¤i normlar�n� göz ard� ederek, ba-
rolar� ve avukatl�k mesle¤ini etki-
siz k�lmaya çal�ßmas�, biz avukat-
lar�n ve avukatl�k yasas� ile huku-
kun üstünlü¤ünü, insan haklar�n�
savunmak ve korumakla görev-
lendirilen barolar�n kabul edebi-
lece¤i bir anlay�ß de¤ildir.

YEN� BB�R CCMK AAVUKATLIÚI TTÜ-
RÜ ��CAT EED�L�YOR

Bütün bu nedenlerle, günümüz
iktidar�n�n zorunlu müdafilik kap-
sam�nda yap�lan avukat görevlen-
dirmelerinde ve CMK ödenekleri
konusunda Türkiye Barolar Birli-
¤i ve Barolar� etkisiz k�lmak, Ada-
let Bakanl�¤�n�n mali ve idari ve-
sayeti alt�nda görev yapacak yeni
bir CMK avukatl�¤� türü ihdas et-
mek ve avukatlar� angarya ile ça-
l�ßt�rmak amac� ile 5271 say�l�
CMK ve 5237 say�l� TCK da de¤i-
ßiklik içeren yasa tasar�lar� ve
tekliflerinin TBMM�nde görüßülü-
yor olmas�, sadece avukatl�k
mesle¤ine ve barolara yönelik si-
yasi amaçl� bir tasfiye eylemi de-
¤il, daha çok hukuku ve hukukun
üstünlü¤ü ilkesini, hukuk devleti-
ni tahrip etmeye yönelik kabul
edilemez bir olumsuz gelißmedir.

‰

71 Baro Baflkan›: “Her Türlü Hukuki ve 
Demokratik Haklar›m›z› Kullan›r›z”

T
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güncel

Tüm bbu nnedenlerle aaßa¤�da iisim
ve iimzalar� bbulunan BBaro BBaß-
kanlar� oolarak;

1- CMK�n�n 150.maddesi ile CMK
Yürürlük ve Uygulama Þekli Hak-
k�ndaki Kanunun 13.maddesinde
de¤ißiklik yap�lmak üzere haz�r-
lanan tasar� ve teklifin geri çekil-
mesini,

2- 1136 Say�l� Avukatl�k Yasas� ve
5271 Say�l� CMK Yasas� ile Baro-
lar�n ve Avukatl�k Mesle¤inin ka-
zan�mlar�na sayg�l� olunmas�n�,

3- 5271 Say�l� CMK ve 5237 Say�l�
TCK�da de¤ißiklik yap�lmas� öne-
rilen yasa tasar� ve teklifleri ile
uzlaßma kurumunun kapsam�n�n
genißletilerek, cezalar�n genel
önleme ve cayd�r�c�l�k özellikleri-
ni ortadan kald�racak, yan� s�ra
zorunlu müdafilik uygulamas�n�n
alan�n� daraltacak ve yine savun-
ma hakk�na önemli ölçüde k�s�t-
lama getirecek düzenlemelerden
vazgeçilmesini,

4- 01 Ocak 2007 tarihinden itiba-
ren uygulamaya konulacak olan
yasa ile çal�ßmak zorunda kalan
tüm emeklilerin maaßlar�ndan
vazgeçmelerini veya ayl�k gelirin
%35�ine varan oranda ek prim
ödemelerini öngören ve Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin anayasal
niteliklerinden olan sosyal devlet
ilkesine ayk�r� düzenlemeden
ivedilikle geri dönülmesini,

5- Uluslararas� sözleßmelerle
güvence alt�na al�nan mahpus ve
san�k haklar�na sayg�l� olunmas�-
n�, bu ba¤lamda ceza ve tutukev-
lerinde uluslararas� standartlara
uyulmas�n�, talep ediyoruz. 

HER TTÜRLÜ HHUKUK� VVE 
DEMOKRAT�K HHAKLARIMIZI
KULLANIRIZ

Bu taleplerimizin kabul edilme-
mesi, hukuka, hukukun üstünlü-
¤ü ilkesine, hukuk devleti kavra-
m�na ayk�r�, barolar�n ve avukat-
l�k mesle¤inin hem kißiliklerine
ve hem de kazan�lm�ß haklar�na
yönelik sistemli sald�r�lara son
verilmemesi durumunda, Türki-
ye BBarolar BBirli¤i vve BBarolar oola-
rak, hher ttürlü hhukuki vve ddemok-
ratik hhaklar�m�z� kkullanaca¤�m�z�
kamuoyunun vve yyürütme eerkinin
bilgilerine ssunar�z.�

Sayg�lar�m�zla.

Türkiye Barolar Birli¤i Baßkan�
Av. ÖÖzdemir ÖÖzok ve Yönetim Ku-
rulu.

Baro BBaßkanlar�:

Adana Av. �brahim Gazio¤lu, Ad�-
yaman Av. Naz�m Pektaß, Afyon-
karahisar Av. Celal Mümtaz
Ak�nc�, A¤r� Av. Timur Demir, Ak-
saray Av. Abdulkerim Yenil,
Amasya Av. Adnan Hasip Yalç�n,
Ankara Av. Vedat Ahsen Coßar,
Antalya Av. Mehmet Zeki Dur-
maz, Artvin Av. Bedrettin Kal�n,
Ayd�n Av. Sümer Germen, Bal�ke-
sir Av. Muzaffer Mavuk, Bart�n
Av. Þeref Y�ld�z, Batman Av. Se-
dat Özevin, Bingöl Av.Ahmet Alp,
Bolu Av. Gazanfer Günler, Bur-
dur Av. Yusuf Çiftçi, Bursa
Av.Asude Þenol, Çanakkale Av.
Tülay Ömercio¤lu, Çank�r� Av. Di-
laver Erdo¤an, Çorum Av.U¤ur
Küçük, Denizli Av. Adil Demir,
Düzce Av. Ali Dilber, Edirne Av.
Coßkun Molla, Elaz�¤ Av. Rüstem

Kadri Septio¤lu, Erzurum Av. Na-

ci Turan, Erzincan Av. Hamit Sek-

man, Eskißehir Av. Yusuf Y�ld�-

r�m, Gaziantep Av. Aziz Canatar,

Giresun Av. Mehmet Ali Güney,

Gümüßhane Av. Ali Haydar Dere-

li, Hatay Av. Sinan Akgöl, I¤d�r Av.

Mustafa Buluß, Isparta Av. Gam-

ze Budak, �stanbul Av. Kaz�m

Kolcuo¤lu, �zmir Av. Nevzat Er-

demir, Karabük Av. Tanju Korkut,

Karaman Av. Bayram Ali Bulut,

Kars Av. Cevdet Ucungan, Kayse-

ri Av. Ali Taßç�, K�rklareli Av.

Göksel Okumuß, K�r�kkale Av. Et-

hem Demirbaß, K�rßehir Av. Gök-

han Maraß, Kocaeli Av. Ersay�n

Iß�k, Konya Av.Hasan Özen, Kü-

tahya Av. Sabit Özdo¤lar, K.Ma-

raß Av.�smail Kahveci, Malatya

Av. Mehmet Görgeç, Manisa Av.

Remzi Demirkol Mersin Av. �sa

Gök, Mu¤la Av. Ayla Kara,

Nevßehir Av. Mustafa Necmi Ön-

cül, Ordu Av. Nidai Ang�n, Osma-

niye Av. Hüseyin Sezgin, Rize Av.

Harun Merto¤lu, Sakarya Av. Ali

R�za Acartürk, Samsun Av. Ah-

met Gürel, Siirt Av. M.Ali Özel, Si-

vas Av. Mustafa Coßkun, Þ.Urfa

Av. Müslüm C.Akal�n, Þ�rnak Av.

Nüßirevan Elçi, Tekirda¤ Av. Ha-

san Orta, Tokat Av. Melih Yard�m-

c�, Trabzon Av. Veysel Malkoç,

Ußak Av. Kaz�m Karg�, Van Av.

Ayhan Çabuk, Yalova Av. Cemal

�nci, Yozgat Av. Seyit Mehmet

Ekinci, Zonguldak Av. Erol Mekik,

Muß Av. Sait Sever, Hakkâri Av.

Nevzat Anuk, Bitlis Av. Mezher

Yürek. n
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Baro Bülteni kad�n haklar�
‹stanbul

ürk kad�n�na seçme ve
seçilme hakk� verilmesi-
ne ilißkin yasan�n kabu-

lünün 72. y�ldönümü �stanbul�da
Kad�köy �skele Meydan�nda dü-
zenlenen bir toplant�yla kutland�.

Baßta Kad�köy Belediyesi, Kad�-
köy Kad�n Konseyi, �stanbul Ka-

d�n Kurulußlar� Birli¤i ve �stan-
bul Barosu Kad�n Haklar� Komis-
yonu olmak üzere pek çok kad�n
kurulußunun temsilcileri Kad�-
köy �skele Meydan�nda topland�-
lar. Kad�köy Belediye Baßkan�
Av. SSelami Öztürk ve �stanbul
Barosu Baßkan� Av. KKaz�m KKol-
cuo¤lu�nun yan� s�ra pek çok er-

kek de kad�nlara destek amac�y-
la toplant�ya kat�ld�lar.

Kuruluß temsilcileri saat 10.30�da
Atatürk an�t�na çelenk koyarak
sayg� durußunda bulundular. Bu-
nu hep bir a¤�zdan söylenen �s-
tiklal MMarß� izledi.

Kad�n kurulußlar� ad�na okunan
bildiride, kad�nlar�n seçme ve
seçilme hakk� olmas�na ra¤men
72 y�ld�r parlamentoda temsil
edilen kad�n oran�n�n hiç de¤iß-
medi¤i vurguland�.

Atatürk devrimleriyle Türk kad�-
n�n�n birçok gelißmiß ülke kad�-
n�ndan daha önce seçme ve se-
çilme hakk�na kavußtu¤u belirti-
len bildiride, ancak gelißmiß ül-
kelerin parlamentolar�nda ka-
d�nlar�n temsil oran�n�n daha
yüksek oldu¤u bildirildi

‰

Kad›nlara Seçme ve Seçilme Hakk› 
Verilmesinin 72. Y›ldönümü Kutland›

T



11

kad�n haklar�

Ülkemizde kad�n say�s�n�n nüfu-
sun yüzde ellisinin üzerinde ol-
du¤u hat�rlat�lan bildiride, 2007
y�l�nda yap�lacak seçimlerde ka-
d�nlar�n parlamentoda temsili
için bu oran�n dikkate al�nmas�
ve yasalarda buna göre de¤ißik-
liklerin yap�lmas� istendi.

Bugünkü seçim sisteminin ka-
d�nlar�n aleyhinde bir durum ya-
ratt�¤� belirtilen bildiride, kad�n-
lar�n daha yüksek oranda parla-
mentoya girebilmesi için bütün
zorlamalar�n boßa gitti¤i, soru-
nun ancak kota ile çözülebilece-
¤i savunuldu.

Bildirinin okunmas�ndan sonra
meydanda bulunan bir platform
üzerindeki TBMM Kap�s� önünde
bu durumu anlatan temsili bir
sunum gerçekleßtirildi.

Kad�köy �skele Meydan�nda top-
lanan gruplar daha sonra marß-
lar söyleyerek da¤�ld�. n

ad�nlara seçme ve se-
çilme hakk�n� sa¤la-
mak amac�yla Baßba-

kan �smet ��nönü ve 191 millet-
vekilince Anayasa ve Seçim Ka-
nununda de¤ißiklik yap�lmas�na
ilißkin öneri, 5 Aral�k 1934�te
Türkiye Büyük Millet Meclisinde
görüßüldü. Meclise teklifi sunan

Baßbakan �smet ��nönü, Türk ka-
d�n�na bu hakk� lütuf olarak ver-
mediklerini söyledi. 

Yap�lan görüßmelerden sonra
317 üyeli Meclisin oylamaya ka-
t�lan 258 milletvekilinin tama-
m�n�n oyuyla de¤ißiklik önerisi
kabul edildi. Böylece Türk kad�-
n� parlamentoda ve yerel yöne-
timlerde seçme ve seçilme hak-

k�n� kazand�. n

72. YIL

K
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Baro Bülteni görüß
‹stanbul

5 Eylül 2006
tarihli Yeniça¤
Gazetes i �n in
haberine göre,

Çukurova Üniversitesi D�ß
�lißkiler Birimi Baßkan�
Prof. DDr. EErbu¤ KKeskin�in gelißtirdi¤i
�NNiinnnnii ��llee DDiill EE¤¤iittiimmii PPrroojjeessii�� iyle
bebekler uykular� gelince ninnileri
CD�lerden baßka bir dilde dinleye-
rek, önce yabanc� dil ö¤renecekler-
miß. Yabanc� dil kavram�n� beßikte
gelißtirmek amaçl� çal�ßmaya K�br�s
Rum kesiminin de ortak oldu¤u,
AB�nin 320.000 Euro ile  projeyi des-
tekledi¤i belirtiliyor. 

�lginç habere devam edelim: � PPrrooff..
DDrr.. EErrbbuu¤¤ KKeesskkiinn TTüürrkkiiyyee��nniinn ddii¤¤eerr
üüllkkeelleerr ggiibbii AABB ffoonnllaarr��nnaa ppaarraassaall
kkaattkk�� ssaa¤¤llaammaass��nnaa rraa¤¤mmeenn,, hhaavvuuzzddaa
bbiirriikkeenn ffoonnllaarrddaann pprroojjee yyeetteerrssiizzllii¤¤ii
nneeddeenniiyyllee yyeetteerriinnccee yyaarraarrllaannaammaadd��--
¤¤��nn��,, bbiirriimm bbüünnyyeessiinnddee yyaapp��llaann ççaall��ßß--
mmaallaarrllaa bbuu ssoorruunnuu aaßßmmaayyaa ççaall��ßßtt��kk--
llaarr��nn�� ssööyylleeddii.. KKeesskkiinn pprroojjeeddeekkii
aammaacc��nn,, yyaabbaanncc�� ddiill öö¤¤rreettmmeekktteenn zzii--
yyaaddee bbuu kkaavvrraamm�� bbeeßßiikktteenn iittiibbaarreenn
ggeelliißßttiirrmmeekk oolldduu¤¤uunnuu,, bbuu nneeddeennllee
ççaall��ßßmmaann��nn oolluummlluu ssoonnuuççllaarr vveerreeccee--
¤¤iinnee iinnaanndd��¤¤��nn�� bbeelliirrttttii..

PPrroojjee kkoooorrddiinnaattöörrüü DDrr.. FFiiggeenn YY��llmmaazz
iissee AABB�� nniinn ��Lingua-(Dil Ö¤renimi ve
Ö¤retimi)� pprrooggrraamm�� kkaappssaamm��nnddaa
hhaazz��rrllaadd��kkllaarr�� pprroojjeeddee aammaaççllaarr��nn��nn
nniinnnniilleerr ssaayyeessiinnddee bbeebbeekklleerr vvee kküü--
ççüükk ççooccuukkllaarr��nn yyaabbaanncc�� ddiilllleerrllee ttaa--
nn��ßßtt��rr��llmmaass�� oolldduu¤¤uunnuu ssööyylleeddii.. AABB
KKoommiissyyoonnuunnaa ssuunnuullaann 113399 pprroojjee
aarraass��nnddaa iillkk eettaappttaa ��tam teklif� hhaakk--
kk��nn�� kkaazzaannaann 3300 pprroojjee aarraass��nnddaa yyeerr
aallaann vvee aarrdd��nnddaann ��en iyi ilk 8 �aarraass��--
nnaa ggiirreenn ççaall��ßßmmaayyaa ��nnggiilltteerree,, DDaannii--
mmaarrkkaa,, YYuunnaanniissttaann,, KK��bbrr��ss RRuumm kkee--
ssiimmii,, ÇÇeekk CCuummhhuurriiyyeettii vvee RRoommaannyyaa��
nn��nn oorrttaakk oolldduu¤¤uunnuu iiffaaddee eettttii..

PPrroojjee kkaappssaamm��nnddaa,, ççaall��ßßmmaallaarraa oorr--

ttaakk üüllkkeelleerriinn nniinnnniilleerriinniinn
ddeerrlleenneeccee¤¤iinnii vvee vveerrii ttaa--
bbaann�� oolluußßttuurruullaaccaa¤¤��nn��
iiffaaddee eeddeenn YY��llmmaazz ��Bu-
nun yan� s�ra bir de web
sayfas� haz�rlayaca¤�z.

Bu proje, çocuklarda yabanc� dil
kavram�n�n erken baßlamas�n� sa¤-
layaca¤� gibi yetißkinleri de dil ö¤-
renmeye teßvik edecek� ddeeddii..��

Bilimsel araßt�rmalar bebe¤in do-
¤umdan önce ana karn�ndaki geliß-
me süreciyle birlikte kißili¤inin,
kimli¤inin, psikolojik, psißik yap�s�-
n�n da ßekillendi¤ini ortaya koymuß-
tur. Ana-baban�n genetik özellikleri-
nin, kißilik yap�lar�n�n yan�nda, do-
¤um öncesi süreçte anan�n beslen-
mesinden, aile içi, çevresel, toplum-
sal yaßant�s�na kadar pek çok nede-
nin bebe¤in kißilik olußumunu etki-
ledi¤i belirtilmektedir.

Bebe¤in bu süreçteki kißilik olußu-
munu; ana baba aras�ndaki sevgi,
kavga, iletißim, yaßan�lan çevre,
mevsim, toplumsal ortam�n belli
oranda etkileyece¤ini araßt�rmac�lar
do¤rulamaktad�r. Konußulan dil,
dinlenen  müzik, karß�l�kl� konußma-
larda sese yans�yan söz titreßimleri,
yine ana karn�ndaki bebenin ruhsal
olußumunun etkenleridir. Do¤um
öncesinde anay� fiziksel, duyusal,
ruhsal olarak tan�yan bebek, dünya-
ya geliß sonras� süreçte ten kokusu,
ter kokusu, beden s�cakl�¤�, ses
özelli¤i, psikolojik boyutuyla ana al-
g�lamas�n� gelißtirir.

Anaya özgü sevgi yüklü ninniler ku-
laktan beyne, bilinçalt�na uzan�r.
Bebek ana dilinin büyülü titreßimini,
ana sütünün doyumsuz hazz�n�, öz
dilinin unutulmayacak kimyas�n� süt
kokan hücrelerine, beynine, bilin-
çalt�na nakßeder. Büyüdü¤ünde ana
dilini konußurken, dinlerken, bir sö-

zün, bilinçalt�ndaki bir sesin tetikle-
mesiyle, saf özgürlü¤ün, masumiye-
tin alt�n ça¤�na, ninni y�llar�na, iç dün-
yas�nda doyumsuz yolculuklara ç�ka-
bilir. Bebe kula¤�n�n bir kez duydu¤u
söz, sonraki dönemde hiç kullan�l-
may�p unutulsa bile, y�llar sonra dile
gelmesiyle, o sözün ilk olarak beyni-
mize, belle¤imize nakßedildi¤i dö-
nem ayr�nt�lar�yla gözümüzde canla-
n�verir. Bazen bir ses, bir koku, bir
esinti, bir ezgi, yaßad�¤�n�z anla ço-
cukluk dönemleriniz aras�nda hayali
cihan de¤er  gelgitlere yol açabilir. 

Kißili¤in mayas�n� olußturan ana di-
lin yan�nda, yaßan�lan co¤rafyay� va-
tan yapan gizemli ruh, ülkenin do¤a-
s�n�n, havas�n�n , suyunun, k�sacas�
bize özgü her ßeyin sihirli kimyas� da
bu süreçte yavruya geçer.

Milletiyle ortay payday� olußturan ai-
diyet duygusu, ulusal kodlar da yuka-
r�da anlat�lan süreçte gelißir. Ana ba-
badan geçen  genetik özelliklerin ya-
n�nda kißili¤in gelißim sürecinde yu-
kar�da bahsetti¤imiz etkileßim çevre-
sel ve toplumsal boyutta sürerek so-
nuçta bireysel ve toplumsal özellik-
leriyle kißilik tamamlanm�ß olur.

Yukar�da anlat�lan süreç do¤al sey-
rinde sürmüßse, kißi çok uzun bir
süre ailesinden, çevresinden, ulu-
sundan ülkesinden ayr� düßse bile;
derin bilinçalt�na kaz�nan esas kißili-
¤i, ulusal aidiyet duygusu asla kay-
bolmaz, en ufak bir etkenle ortaya
ç�k�verir. 

Nas�l m� ? Ünlü Kazak Türk�ü, düßü-
nür, ßair Muhtar ÞAHANOV ile K�rg�z
Türk�ü yazar Cengiz AYTMATOV �un
söyleßilerinden olußan �ÞÞAAFFAAKK
SSAANNCCIISSII� ndan bir al�nt� yapal�m:

�ÞAHANOV:: ��nnssaannoo¤¤lluu ddüünnyyaayyaa ggeell--
ddii¤¤ii aannddaann ssaa¤¤��nn�� ssoolluunnuu ttaann��yy��pp
aayyaakkllaarr��nn�� ssaa¤¤llaamm bbaassaaccaa¤¤�� aannaa kkaa--

‹ngilizce Ninniler
Av. Hüseyin ÖZBEK

�stanbul Barosu Genel Sekreteri 

UUyyuuttaayy��mm SSeennii

BBüüyyüütteeyyiimm SSeennii  

EE¤¤iitteeyyiimm SSeennii
1

‰
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görüß

ddaarr oonnuu ee¤¤iitteenn ddee eelleeßßttiirreerreekk ddoo¤¤rruu
iissttiikkaammeettee yyöönnlleennddiirreenn ddee oorrttaammdd��rr..

KK��zz��llkkuumm ÇÇööllüünnddee deve dikeni ddeenneenn
bbiirr bbiittkkii vvaarr.. BBuu bbiittkkii kkaavvuurruuccuu ss��--
ccaakkllaarrddaa bbiillee  yyeemmyyeeßßiill rreennkkttee,, kköö--
kküünnüü kk��rrkk kkuullaaçç ddeerriinnlliikklleerree,, ttoopprraa--
¤¤��nn aalltt��nnaa ssaalldd��¤¤�� ggiibbii ççöölllleerrii ssüüss--
lleerr..TTaamm tteerrssiinnee kanbak iissee-- kköökküü
ttoopprraa¤¤��nn yyüüzzeeyyiinnddee oolldduu¤¤uu iiççiinn-- eesseenn
rrüüzzggaarr��nn,, ggööççeenn kkuummuunn iissttiikkaammeettiinn--
ddee yyuuvvaarrllaannmmaayyaa ddeevvaamm eeddeerr.. KKöökk--
llüüllüükk (( soyluluk )iillee kköökkssüüzzllüü¤¤üünn
ffaarrkk�� iißßttee bbuu kkaaddaarr    

AYTMATOV:: ��nnssaannllaarr ddaa aayynneenn bbuu
mmiissaallddee oolldduu¤¤uu ggiibbii.. TTaannrr��ddaann ggeellee--
cceekk kkuußßaakkllaarraa ddeevveeddiikkeenniinniinn ddeerriinn
kköökklleerriinniinn kkaaddeerriinnii vveerrmmeessiinnii,, yyoolluu,,
yyöönnüü bbeelliirrssiizz kanbak���nn aannllaammss��zz
hhaayyaatt��nnddaann uuzzaakk eettmmeessiinnii ddiilleeyyeelliimm..
Kanbak ggiibbiilleerr ttoopplluumm iiççiinn hheerr zzaa--
mmaann tteehhlliikkeelliiddiirr..

HHaallkk aarraass��nnddaa,, ddüüßßmmaannaa ttuuttssaakk ddüü--
ßßeenn ççooccuukk hhaakkkk��nnddaa bbiirr eeffssaannee aannllaa--
tt��ll��rrdd��.. AArraaddaann uuzzuunn yy��llllaarr ggeeççeerr,, ççoo--
ccuukk bbüüyyüürr,, bbuu aarraaddaa ddoo¤¤dduu¤¤uu yyeerrii ((
göbek kan�n�n damlad�¤� yeri) aannaa
bbaabbaass��nn��,, tteekk kkeelliimmeeyyllee öözzüünnüü uunnuutt--
mmaayyaa bbaaßßllaarr.. KKeennddii bbeennllii¤¤iinnddeenn ss��yy--
rr��llaarraakk yyaabbaanncc�� üüllkkeenniinn hheerr ßßeeyyiinnii
öözzüümmsseerr.. AAkkll��nn�� vvee iirraaddeessiinnii kkuullllaa--
nnaarraakk ttuuttssaakk oolldduu¤¤uu üüllkkeenniinn yyöönneettii--
cciillii¤¤iinnee yyüükksseelliirr.. GGüünnlleerrddeenn bbiirr ggüünn,,
ddoo¤¤dduu¤¤uu kkööyyddeenn ggeelleenn kkeerrvvaann aattaa
yyuurrdduunn ttoopprraa¤¤��nnddaa yyeettiißßeenn bbiirr ddeessttee
jjuussaann�� ((hoß kokulu kara iklim ßartla-
r�nda bozk�rda yetißen bir bitki) yyaaßßll��
yyöönneettiicciiyyee ssuunnaarr.. JJuussaann�� kkookkllaadd��¤¤��
aannddaa ggöözzüünnüünn öönnüünnee ççooccuukklluukk yy��llllaa--
rr�� vvee kk��rrllaarrddaa llaallee ttooppllaadd��¤¤�� ggüünnlleerriinn
ttaattll�� aann��llaarr�� ggeelliirr.. GGöönnllüünnüünn ddeerriinnlliikk--
lleerriinnee ggöömmddüü¤¤üü aann��llaarr�� ccaannllaann��rr,,
ggöözzyyaaßßllaarr��nn�� ttuuttaammaazz.. AArrtt��kk oonnuu hhiiçç--
bbiirr kkuuvvvveett dduurrdduurraammaazzdd��.. ÇÇoo¤¤uu iinnssaa--
nn��nn hhaayyaalliinnii ssüüsslleeyyeenn ttaahhtt��nn�� aann��nnddaa
tteerrkk eeddeerr.. DDeevvlleettee,, sseerrvveettee ddöönnüüpp
bbaakkmmaaddaann aatt��nnaa aattllaadd��¤¤�� ggiibbii aattaa yyuurr--
dduunnaa ddoo¤¤rruu ddöörrttnnaall ssüürreerr..��

Prof. DDr. KKeskin� in projesi, bebe¤in
kißili¤inin, kimli¤inin olußma ça¤la-
r�nda, henüz konußamad�¤�, ama her
ßeyi alg�lad�¤� bir dönemde kißisel ve
ulusal özelliklerinin olußmas�na in-
sanl�k d�ß� bir müdahaledir. Ana dili-

nin s�cakl�¤�yla benli¤ine sinecek,
belle¤ine yerleßecek ve içselleßecek
bir alg� bütünlü¤ü yerine, kißilik par-
çalanmas�na yol açacak, insanl�k d�-
ß�, bilim d�ß�, ülke ve ulusuyla kültü-
rel ve duyusal payday� yok edecek
bir cinayet girißimidir.

Genetik özelliklerine, ulusal kimya-
s�na, bilinçalt�na yap�lacak bu insan-
l�k d�ß� müdahale sonucu en baßta
ailesine, ulusuna karß�  yak�nl�k duy-
gusu kaybolmuß ça¤daß mankurtlar
yarat�lacakt�r. Ana diliyle birlikte ß�-
r�nga edilen yabanc� dilin zehirli ka-
r�ß�m� ortaya ça¤daß Robinsonlar�n
gönüllü köleleleri  Ça¤daß Cumalar
ç�karacakt�r.

Prof. DDr. EErbu¤�un projesiyle yaban-
c� ninni ve yabanc� müzikle uyutula-
cak Türk bebeleri yabanc� dil mi ö¤-
renecekler; yoksa AAsshhaabbii KKeehhff�� mi-
sali ebedi uykuya m� yat�r�lacaklar?
Bir di¤er söylemle Türk olarak uy-
kuya yat�p �ngiliz olarak m� uyana-
caklar ? Adlar� Ayße, Fatma, Hasan,
Hüseyin, ruhlar�, kißilikleri George,
Susanna, Angela,  Michael� a dönüß-
müß; karn�nda yatt�¤�, sütün emdi¤i
anas�na, atas�na, �ngilizce ninniden
nasiplenmemiß birkaç yaß büyük
kardeßine tamamen yabanc�laßm�ß
yarat�klar m� ortaya ç�kacak?  

Nevropsikolo¤lar �nsan bilinçalt�n�n
inan�lmaz bir h�zla gürültü, ritim ve
sald�rgan sesleri benimsedi¤ini be-
lirtiyorlar. Bu tür uyku seanslar�yla,
bebe¤e verilecek hipno seslerle, ta-
mamen yabanc�laßm�ß kißilikler
olußturulmak amaçlanmaktad�r.

Cengiz AAytmatov�un GGÜÜNN OOLLUURR AASS--
RRAA BBEEDDEELL roman�nda;� ssaavvaaßß ttuutt--
ssaakkllaarr��nn��nn kkaaffaass��nnaa ggeeççiirriilleenn yyaaßß ddee--
vvee ddeerriissiinniinn ss��ccaa¤¤��nn eettkkiissiiyyllee ggiiddeerreekk
ddaarraall��pp,, bbeeyynnee yyaapp��llaann bbaasskk�� ssoonnuuccuu
ttuuttssaa¤¤��nn iilliinnii,, oobbaass��nn��,,bbooyyuunnuu,, kkiißßiillii--
¤¤iinnii,, kkiimmllii¤¤iinnii uunnuuttmmaass�� vvee mankurt
hhaalliinnee ggeelleenn kköölleenniinn eeffeennddiissiinnee ööllee--
ssiiyyee hhiizzmmeettii�� anlat�l�yordu.

Ça¤daß mankurtlaßt�rmada deve
derisine gerek kalmad�¤� anlaß�l�yor.
Deve derisinin yerini �SSöömmüürrggee ��nnggii--

lliizzcceessii�� al�yor !

Osman NNuri KKoçtürk SSEESSSS��ZZ SSAAVVAAÞÞ
adl� eserinde 1960� l� y�llar�n
Irak��nda tan�k oldu¤u bir olay anla-
t�r: �HHaallkk ssiinneemmaaddaa ��nnggiilliizz ffiillmmii iizzllee--
mmeekktteeddiirr.. FFiillmmiinn bbiirr ssaahhnneessiinnddee �n-
giliz Ulusal Marß� ssööyylleennmmeekktteeddiirr..
��ssttiissnnaass��zz ttüümm sseeyyiirrcciilleerr eemmiirr aallmm��ßß--
ççaass��nnaa hheepp bbiirrddeenn aayyaa¤¤aa kkaallkkaarrllaarr vvee
mmaarrßß�� ssoonnuunnaa kkaaddaarr eessaass dduurruußßttaa
ddiinnlleerrlleerr!!�� Manda idaresi alt�nda
tuttu¤u Irak�tan resmen çekildikten
y�llar sonra bile, dilini ve kültürünü
ß�r�ngalayarak olußturdu¤u kölelik
ruhunun yaßamas� �ngiliz emperya-
lizminin baßar�s�d�r.

Yabanc� ordular�n fiili ißgalinde bu-
lunmayan ülkemizde, ABD ve AB�nin
ekonomik, finansal, kültürel ißgalini
ebedileßtirecek, �ngilizce ninnilerle
büyüyen gönüllü kölelerin yetißtiril-
mesine s�ran�n geldi¤i anlaß�l�yor. 

Analar�m�z�n ninnileri ulusumuzun
geçmißten gelece¤e süren tarihsel
yolculu¤unun her türlü birikiminin
bilinçalt�m�za saklanan, bizi millet
yapan de¤erler toplam�yd�. Ulusal
bilincimizi olußturan, Yemen�den
Tuna�ya, Kafkasya�dan Cezayir�e
sal�nan gönül co¤rafyam�z�n, iç zen-
ginli¤imizin, hüznümüzün, sevinci-
mizin, kayg�m�z�n, umudumuzun bi-
leßkesiydi ninnilerimiz.Yine ninnile-
rimiz all� gelinli¤ini, kendince en
mahrem ßeyleri, do¤an çocuklar�n�n
ilk z�b�nlar�n�, soraklar�n�, askere gi-
den o¤lun göyne¤ini, hanesinden
telli duvakl� gelin ç�kard�¤� k�z�n�n
saç�n� saklayan anam�z�n çeyiz san-
d�¤�yd�. 

�ngilizce ninnilerle yok edilmek iste-
nenin bir ulusun toplumsal haf�zas�
ve gelece¤i oldu¤u unutulmamal�d�r. 

9 Aral�k 2006                                        

1) CCeennggiizz AAYYTTMMAATTOOVV ::  GÜN OLUR
ASRA BEDEL --  CCEEMM YYaayy��nneevvii

2) CC.. AAYYTTMMAATTOOVV -- MM.. ÞÞAAHHAANNOOVV:: 
ÞAFAK SANCISI --  DDAA YYaayy��nnllaarr��

3) OO.. NNuurrii KKOOÇÇTTÜÜRRKK :: SESS�Z SAVAÞ
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Baro Bülteni
‹stanbul

ruhsat törenleri

02.11.2006
HÜSEY�N ÇEL�KTEN
MEHMET EM�N GÜL
UÚUR KAYA
AHU ÞEKER
TUNCAY KÜRK
ÖZGÜR KÜÇÜKYILMAZ
EM�N YAZICI
ÖZGECAN AYDINSOY
MÜN�R YAZICI
NAZLI NUR AKYOL
ORHAN ÜNAL
VERJ�N YAÚLIOÚLU
AHMET RÜÞTÜ ERDEM
ÖZGÜN MUT�
FUNDA IÞIK ÖZCAN
ZEYNEP DOÚAN
FUAT KAYAD�B�
FAT�H TUTUK
EBRU KARAMAN
GÜLASER ÇEL�K
MEHMET KIVILCIM AYDINLI

F�L�Z ATLI
TURAN ÖZTÜRK
AHMET KARAKAYA
ZEL�HA MÜGE DEM�R
LEVENT ÖZTAÞ
SERHAT EMRE MARHAN
N�L KAYNAK
FUNDA ZEHRA ÜNERAL
SEHER ÇOHADAR
GÖNÜL AKGÜN
S�NEM ÇAKIR
CEYHUN MARAL
D�DEM CENG�Z
CEM TOKSÖZ
BURCU AKHAN
RAMAZAN KIRKBINAR
MUTAHHAR ÖZLÜK
AL� DURMAZ
GÖKÇE AKDOÚAN
GÜLÞEN DEM�R
N�HAL MASLAK�
RUKEN ÖZDEM�R
ÖMER FARUK ALP

09.11.2006
MERT ATLIHAN
FULYA BAHADIR
ZÜBEYDE SELÇUK
ONUR SANDIKÇIOÚLU
DUYGU D�LEK
AHMET ÖNER
TAYY�BE KAYGISIZ
EGEMEN BEÞ�NC�
CEMALETT�N YAVAÞÇI
FATMA ÖZEN ERDOÚAN
UMUT KAYA
YASEM�N KAVAK
AHMET ÖZF�DAN
SERAP IÞIK
Ç�ÚDEM YEÞ�LTEPE
ARZU GÜLÞEN
CEREN ÖNER
GÜLNAZ MUTLU MARAL
FUNDA N�TEL�K
CEYLAN TÜM
HASAN ATALAY GÖK

16.11.2006
MÜKERREM MÜGE TOSUN
GÖZDE GÖKSEN TANKUT
HÜSEY�N ERSÖZ
EROL KUTLU
SERTEL ÞIRACI
PINAR BAÞDAN
�SMA�L EMRAH KARAYEL
RAB�A D�DEM YAZICI
ÖNER H�LALOÚLU
FAHRETT�N MURAT AKINCI
ESRA ÞEHR� YAVUZ
ESRA HAT�CE MUMCU
YAVUZ CEYLAN

KASIM AYINDA RUHSAT ALAN AVUKATLAR
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ruhsat törenleri

ERHAN B�T�R�M
ERDEM KARABULUT
MEHMET FAT�H HACIYUSUFOÚLU
AYÞE EBRU ÖZSAVRAN
FAT�H MEHMET ALTAY
MURAT KARAARSLAN
UÚUR TARHAN
LEVENT ÖZERDEM
SERKAN ÇAKMAKLI
AYÞEN AKSU
GÖKÇE ULUÇ
ALPER ONAR
FAHRETT�N ERDEM YILDIZEL�
Ç�ÚDEM KAÞHAN
UÚUR KAÞHAN
EMRE BUHAN
LEYLA AYAZOÚLU
MUAMMER AYAZOÚLU

23.11.2006
NECDET KUÞÇU
MUSTAFA AN�BAL MEM�ÞOÚLU
ARDA ALPOSKAY
MUSTAFA BAHADIR KASRANOÚLU
BAHAR SAYIM
MEHMET UÚURLU

SERKAN SARIYAPRAK
OÚUZHAN TUÚ
M�NE ORHUN
FEH�ME DUYGU F�ÞEKÇ�
KEMAL SÖYLEMEZ
HÜSNÜ ÖZER ÖZBEKREM
OYGÜN KORKUT
H�LAL BULUT
PINAR AKSAKAL YÜKSEL
�LG� BARLASS
MERVE AKIN
D�LEK AKYILDIZ ÞAH�N
RUK�YE TUÚBA KES�N
AHMET EMRE EKER
MEL�H OSMAN BÜTÜNER
ZEYNEL ÇAMBEL�
MUSTAFA YILDIZ
KUTHAN ÖTER
D�DEM KAYA
NESL�HAN KOLDAÞ
ÞULE Þ�LAN IÞIK
AL� SATVET KÖÞKLÜ
MÜJDEM AKSOY
ÖZGÜN TUÚÇE
KAZIM ÖZER
MAHUR UÚUR KAZAK

ABDULBAK� GÖMLEKL�
DUYGU SUSEVER
ASLIHAN AÇIKGÖZ
SENEM BAHÇEKAPILI
SEDA YILMAZ
MUSTAFA TOLGA KESER
FAHR� ENG�N
MEHMET ALKAN

30.11.2006
MEL�S ONGUNSU
�REM ÞEN
BAÞAK GÖÚÜÞ
GÜLÇ�N ARU
DEMET DOÚAN
EVR�M ATASOY
SERRA DEVGE AYAN
Ç�ÚDEM SÜNNETÇ�OÚLU
ÇINAR ÇAYIRLI
SEÇ�L ARSLAN
ZEYNEP DEN�Z
ARKADAÞ GÜNGÖRDÜ
HANDAN BEKTAÞ
B�RC� HARMANDAR
GÜLCE BAHAR GÜMÜÞDERE
ÖZLEM NUR ÖZTÜRK
AKIN TÜRKOÚLU
�LKNUR TÜNCEL
MURAT ÖZHAN
EL�F KAÞIKCI
�LK�M YILDIRIM
CEM GÜÇLÜ
SERDAR BAHADIR KURT
KEMAL SERMET B�LGEN
MEHMET AK�F ALTUN
AS�L TÜRK
SELÇUK HANEGEL�OÚLU
NUR�YE VATANSEVER
EZG� YAVUZ
BURCU BATUR
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Baro Bülteni görüß
‹stanbul

stanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi�nin 99 mezunlar�,
biny�l�n son mezunlar� ol-
makla ve o dönemde geniß

bir akademik kadrodan ald�klar� e¤i-
timle ne kadar övünseler azd�r. He-
men her anabilim dal�nda, ülkemizin
önde gelen birden çok profesörün yer
almas�, onlar�n bu övgülerinin kayna-
¤�n� olußturur. O ufku geniß anabilim
dallar�ndan biri de fakültenin Anayasa
Hukuku kürsüsüydü. Prof. DDr. EErdo-
¤an TTeziç baßkanl�¤�ndaki kürsüde,
Bülent TTanör vve SSüheyl BBatum gibi de-
¤erli bilim adamlar� ders verirlerdi.
Anayasa Hukuku�nun alt�n kkarmas�
denilebilecek bu ö¤retim üyeleri saye-
sinde, fakülte ö¤rencileri Anayasa Hu-
kuku ö¤retisini, her yönüyle özümse-
mißlerdir. Özel üniversitelerin aç�lma-
s� ve fakülteye o dönem gelen yöneti-
min kimi bask�c� uygulamalar�yla, o
de¤erli kadro ne yaz�k ki okuldan ay-
r�lmak zorunda kald�. Ço¤u ö¤retim
üyesi ders vermeyi baßka okullarda
sürdürdüler. Yaln�z bir eksikle. 

2002 y�l�nda aram�zdan ayr�lan Bülent
Tanör hocay�, ilk kez Hukuk Fakülte-
si�nin I NNo�lu aamfisinde ders verirken
görmüßtüm. Alçakgönüllü duruß,
olaylara esnek ve tutarl� bak�ß, ö¤ren-
cilere sayg�l� tutum ilk bak�ßta göze
çarpan özellikleriydi. 

Cihangir�de oturdu¤u evinden her sa-
bah otobüse binmek için sal� pazar�
dura¤�nda olurdu. Okula gitmek için
kulland�¤�m Vezneciler otobüsü, o du-
raktan al�rd� hocam�z�. Onunla yan ya-
na ayn� otobüste okula gitmek beni ol-
dukça heyecanland�r�rd�. Bir Profesö-
rün okula belediye otobüsüyle gitme-
sini ilk baßlarda yad�rgad�ysam da, za-
manla bu durumun, onun kißili¤indeki
gösterißten uzak durußun, d�ßa yans�-
mas� oldu¤unu anlad�m. Hocan�n oku-
la otobüsle geldi¤ini bilen ö¤renciler
bir keresinde dayanamam�ß sormuß-
lar: �Hocam aaraba yyok mmu? NNeden
otobüs kkullan�yorsunuz?� Hoca, gü-
lümseyerek yan�tlam�ß. �Araba vvar dda,
yak�t� yyok!..�

Kendilerine ßimdilerde bilim aadam� di-
yen, b�rak�n bilimsel olmay�, �nesnel�
olman�n gere¤ini bile yerine getirme-
yen kimilerinin varl�¤�n�n aksine, Bilim
Adam� tan�m�na dört dörtlük uyan bir

duruß sergilerdi Bülent TTanör. O dö-
nem, Anayasa Hukuku derslerinin ya-
n� s�ra, Atatürk ��lkeleri vve DDevrim TTari-
hi dersleri de vermißti. Bu derslerin
her biri birer konferans havas�nda ge-
çerdi. Ö¤rencileri derse katmakla kal-
maz, Atatürk ve Kemalizm üzerine her
siyasi görüßten uzman ve bilim adam-
lar�n�, görüß sunmalar� ve ö¤rencilerin
onlara soru sormalar�n�, sa¤layarak,
bilimsel bir e¤itimin izini sürerdi.
�Kurtuluß vve KKuruluß� kitaplar�nda,
Kurtuluß bölümünü, Anadolu�da baß-
layan Kurtuluß ateßine ay�rm�ß, olayla-
r� de¤ißik yönleriyle ortaya koymußtu.
Kuruluß bölümünde de Kurtuluß Sava-
ß� sonras�, Atatürk�ün öncülü¤ünde
baßlat�lan �1923 AAyd�nlanma DDevri-
mi�nin felsefesini irdeliyordu. Cumhu-
riyet KKitaplar��nca 7. bask�s� yap�lan
Kurtuluß KKuruluß KKitab� bu anlamda,
Kurtuluß Savaß�na ve Atatürkçülü¤e
bilimsel bir bak�ßt�r. Fakültede onun
dersini dinlerken, �Atatürkçülü¤ün bbu
yan�na iilk kkez ttan�k ooluyorum� diyen
s�ra arkadaßlar�m�n varl�¤�, onun bi-
limselli¤inin insani ve ikna edici boyu-
tunun canl� kan�t�yd�. Yaln�z derslerin-
de de¤il, okul d�ß�nda da ö¤rencileri-
nin yan�ndayd�. Okulun, kafeteryas�na
girerek ö¤rencilerin üzerine ateß açan
bir zorban�n davran�ß�na karß�, ö¤ren-
cilerin yan�na gelerek tepkisini ortaya
koymußtu. 

12 Eylülden sonra ad�, Atatürk �lkeleri
ve �nk�lâp Tarihi olarak de¤ißen derse,
hocam�z Türk DDevrim TTarihi derdi. An-
cak ço¤u konuda oldu¤u gibi bu konu-
da da özgür oldu¤umuzu belirtmeyi
ihmal etmezdi. Kimi ö¤rencilerin, ken-
dilerini o Türk sözcü¤ünün adeta d�-
ß�ndaym�ß gibi bir yan�lg� içine girebi-
leceklerini de belirten hocam�z, bu dü-
ßüncedeki ö¤rencilerin Türk sözünün
kapsam� içinde olduklar�n�, çünkü de-
delerinin Türk Devrim Tarihi�nin baß-
rolünde yer ald�¤�na dikkat çekmißti. 

Tanör, bu kitab�n, olaysal tarihin arka
plan�ndaki �gizli mmant�k� ba¤lar�n�n
öne ç�kar�lmas�n� amaçlad�¤�n� belir-
terek, Türk Devrimi�nin Ulus tan�m�n�,
�Ayn� ttarihsel kkökten ggelen, kkültür vve
gelenek oortakl�¤� ggösteren, ggenellikle
ayn� ttopraklarda vve eekonomik aalanda
yaßay�p aayn� ddili yya dda oortak bbir ddil kko-
nußan iinsan ttoplulu¤u� ßeklinde alg�-

lad�¤�n� belirtmektedir.  Kemalistlerin,
ulusçuluk anlay�ßlar�n� tam olarak or-
taya koymak bak�m�ndan ne oldukla-
r�ndan çok ne olmad�klar�ndan söz et-
menin önümüzü ayd�nlataca¤�n� belir-
ten Tanör, Kemalizm�in, mmonarßist vve
dincilik kkarß�t� ooldu¤unu, kkültüralist
(Türkçü), IIrkç� vve YYabanc� ddüßman� ool-
mad�¤�n�, oolaylar� yyorumlamada ss�n�f
bilinci vve mmücadelesi yyanl�s� oolmad�¤�-
n�n alt�n� çizdikten sonra, ne olduklar�
sorusunu, Türkiye ttopraklar� üüzerinde,
evrenselli¤e aaç�k vve uulusal kkimlik, kkilit
noktalar�nda bbirleßen bir görüß ßek-
linde yan�tlamaktad�r. 

Tanör, Atatürk�ün �Biz iilhamlar�m�z�,
gökten vve ggaipten dde¤il, ddo¤rudan
do¤ruya hhayattan aalm�ß bbulunuyoruz,�
sözlerine vurgu yaparak, Kemalizm�in
bilimsel ve akla dayal� yönünü ortaya
koydu. Böylelikle Mustafa KKemal�in
Millet vve BBat� UUygarl�¤� kavramlar�
çerçevesinde, kißiyi �geleneksel DDo-
¤ulu ccemaat hhayat��n�n ççemberinden
kurtarmay� hedefledi¤inin alt�n� çizi-
yordu. 

Bülent TTanör, yetkin özelliklere sahip,
namuslu bir bilim adam�yd�. Onurluy-
du. Görüß ve düßüncelerini, ç�kar per-
delerinin ard�na gizlenmeden ve bi-
limsel verilerden kopmadan cesurca
sergiledi. Eserleri bu özellikleriyle yo-
lumuzu ayd�nlatmaya devam ediyor.n

econgun@gmail.com

Bilim Adam›n›n Ifl›¤›
Coflkun ONGUN

‹

Bülent Tanör
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ziyaretler

Avrupa Hukuk Ö¤rencileri Birli¤i (ELSA)
Baromuzu Ziyaret Etti.

LSA�ya üye Alman ve

Türk hukuk ö¤rencileri 8

Aral�k 2006 Cuma günü

saat 14.00�de �stanbul Barosu�nu

ziyaret ederek �stanbul Barosu

Baßkan Yard�mc�s� Av. MMehmet

Durako¤lu ile görüßtüler. 

Görüßmede �stanbul Barosunun

kurumsal yap�s� hakk�nda aç�k-

lamalarda bulunan 

Av. MMehmet DDurako¤lu, ayr�ca

Baronun avukatlara sundu¤u

hizmetlerin yan� s�ra evrensel

hukukun gelißmesi konusundaki

faaliyetleri hakk�nda bilgi verdi. 

Konußmas�nda, Avukatl�k S�nav�

ile ilgili yaßanan s�k�nt�lara da

de¤inen Av. MMehmet DDurako¤lu,,

�stanbul Barosu�nun Irak��n ißga-

li gibi dünyada yaßanan temel

sorunlar konusundaki çal�ßma-

lar�n�, yurtd�ß�ndaki barolarla ve

uluslararas� hukuk kurulußlar�y-

la olan yak�n ilißkilerini anlatt�. 

ELSA �stanbul Baßkan� Özlem

Bak�rc� da, ELSA Berlin�e üye

hukuk ö¤rencilerinin �stanbul�a

yapt�klar� çal�ßma ziyaretinin 4.

gününde �stanbul Barosu�nu zi-

yaret etmekten ötürü memnuni-

yet duyduklar�n� belirtti ve EL-

SA�y� tan�t�c� aç�klamalar yapt�. 

Özlem BBak�rc��n�n verdi¤i bilgiye

göre, 1981 y�l�nda Viyana�da ku-

rulan ve merkezi Brüksel�de

olan ELSA 35 Avrupa ülkesinde

200�ü aßk�n hukuk fakültesinde

örgütlendi. 30.000 üyeye sahip

dernek, dünyan�n en büyük ba-

¤�ms�z hukuk ö¤rencileri organi-

zasyonu olarak dikkat çekiyor.

Dernek, hukuk ö¤rencilerine

farkl� hukuk sistemleri hakk�nda

deneyim kazand�rmay�, kißisel ve

mesleki gelißimlerinde yard�mc�

olmay�, hukuk bilimi alan�nda

bilgi al�ßverißi ve karß�l�kl� ilißki

olana¤� sa¤lamay� amaçl�yor. n

E
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Baro Bülteni d�ß ilißkiler
‹stanbul

vrupa Avukatlar Birli¤i
(UAE), 20. kuruluß y�ldö-
nümü nedeniyle 23 -25

Kas�m 2006 tarihlerinde Vene-
dik�te �Avrupa BBirli¤inin YYeni SS�-
n�rlar� ��çin AAdalet SSisteminde EEt-
kinlik vve VVerimlilik� konulu bir
dizi konferans düzenledi.

�stanbul Barosu Baßkan� Av. KKa-
z�m KKolcuo¤lu baßkanl�¤�ndaki
Türk delegasyonunun da izledi¤i
konferanslar dizisinde, AB Ada-
let Divan� yarg�çlar�, ulusal yar-
g�çlar, avukatlar ve adli bürola-
r�n yönetiminden sorumlu bü-
rokratik örgütler aras�nda ißbir-
li¤i ile eßitlik ilkesi uyar�nca AB
vatandaßlar�na etkin, verimli, so-
mut adli standartlar sa¤lanmas�
konular� ele al�nd�.

Konferanslarda ayr�ca, yarg�ç
ba¤�ms�zl�¤� ve tarafs�zl�¤�, yar-
g�çlar�n ve avukatlar�n hizmet içi
e¤itimleri, davalar�n kabul edile-
bilir sürede sonuçland�r�lmas�,
usul kurallar�n�n basitleßtirilme-
si, kararlar�n yerine getirilmesi
konular� ißlendi.

Sonuç olarak, hukuk sistemleri-
nin Avrupa Birli¤ine üye devlet-
lerde ve Avrupa Birli¤i egemenlik
alan�nda etkinlik ve verimlilik için
gözlemcilik ihdas�, avukatlar�n ve
yarg�çlar�n adli alandaki mesleki
çal�ßmalar�nda fikir ve bilgi al�ß-
verißi için bir �Dan�ßma MMerkezi�
kurulmas� kararlaßt�r�ld�.

Avrupa Avukatlar Birli¤inin Vene-
dik�te düzenledi¤i ve 70 konuß-
mac�n�n yer ald�¤� konferanslar�,
Avrupa Birli¤i Adalet Divan� ve �lk
Derece Mahkemesi ile Portekiz,
Avusturya, �sveç, Belçika, �talya,
Fransa, �spanya, Almanya, Yuna-
nistan, Finlandiya yüksek mah-
kemelerinin baßkan ve üyeleri,
Avrupa Avukatlar Birli¤i Üyeleri,
akademisyenlerle, AB üyesi 25
ülkeden avukatlar ve �stanbul
Barosu delegasyonu izledi.

�stanbul Barosu Baßkan� Av. KKa-
z�m KKolcuo¤lu, konferanslar sü-
resince AB Adalet Divan� ile �lk
Derece Mahkemesi baßkanlar� ve
üye ülkelerin yüksek mahkeme
baßkanlar�yla yapt�¤� görüßme-
lerde Türk hukuk sistemi ve �s-
tanbul Barosu hakk�nda bilgi ver-
di. Baßkan Kolcuo¤lu ayr�ca, baz�
baßkanlar� 5 � 9 Nisan 2007 tarih-
leri aras�nda yap�lacak �stanbul
Barosunun 129. kuruluß y�ldönü-
mü etkinliklerine davet etti.      n

Avrupa Avukatlar Birli¤i (UAE)
Venedikte Bir Konferans Düzenledi

A
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bas�n aç�klamalar�

aßbakan RReecceepp TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aann; AB dayat-
malar� karß�s�nda bir hava, bir deniz liman�-
n� Rum yönetimine açma önerisinde bulun-

mußtur. Bu yap�l�rken devletin hiçbir kurum ve kuru-
lußunun bu oldu/bittiden haberdar edilmedi¤i anla-
ß�lmaktad�r.

Ülkemizin bu günü ve gelece¤i aç�s�ndan kabul edil-
mesi olanaks�z kayg� verici gelißmeler yaßamaktay�z.
Yarat�lan fiili durum (bu öneri) K�br�s Rum Yönetimini
dolayl� biçimde tan�ma ve dolay�s�yla KKTC�nin hu-
kuksal varl�¤�na son verme anlam�na gelmektedir.
Buna dikkat çekiyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Londra ve Zürich Antlaßmalar�-
na göre K�br�s��n ve K�br�s�ta yaßayan Türk halk�n�n
garantörüdür. 1974 y�l�nda NNiiccooss SSaammssoonn�un K�b-
r�s�ta darbe yapmas�, anayasal düzeni y�k�p aday�
Rum adas� haline getirmek istemesi, Türklere soyk�-
r�m uygulamas� üzerine, Türkiye garantörlük hakk�n�
kullanarak K�br�s�a müdahale etmiß, adaya bar�ß ve
özgürlük getirmißtir. 32 y�ld�r ada halk� bar�ß ve öz-
gürlük içinde yaßamaktad�r.

K�br�s�taki anayasal düzeni y�kan Rum yönetimi, Avru-
pa Birli¤ine üye olarak kabul edilmißtir. Oysa hukuk
kurallar�na göre K�br�s, Türkiye Cumhuriyetinin kat�l-
mad�¤� hiçbir uluslararas� kurulußa kat�lamaz. K�br�s
sorunu sadece K�br�s�ta yaßayan 150 bin Türk yurttaß�-
n� de¤il, Türkiye�de yaßayan 72 milyon yurttaß�n güven-
li¤ini ve gelece¤ini çok yak�ndan ilgilendirmektedir. 

K�br�s��n Helen adas� haline gelmesi durumunda AK-
DEN�Z adeta bir Yunan gölü olacak, Türklerin Anado-
lu�ya hapsedilmesi süreci tamamlanacakt�r. Ege De-
nizini Yunan denizi haline getirmek isteyen Rumlar
bu gidißle Akdeniz�de Türk gemilerine ve uçaklar�na
hareket serbestisi ve yaßam alan� tan�mayacakt�r. Bir
baßka anlat�mla emperyal odaklar�n deste¤ini arka-
s�na alan Yunanistan uzun zamand�r izledi¤i genißle-
me ve toprak kazanma plan�na yeni bir halka daha
eklemek üzeredir. Bat� destekli Yunanistan, Mora ya-
r�madas�nda kuruldu¤u tarihten bu yana topraklar�n�
Türkiye aleyhine 7 kat genißletmißtir.

TBMM, 1983 y�l�nda KKTC�nin devlet olarak varl�¤�n�
tan�m�ß ve haklar�n� OOYYBB��RRLL��ÚÚ�� ile koruma yolunda
karar alm�ßt�r.

Baßbakan RReecceepp TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aann��n TBMM�nin irade-
sine ve meclis karar�na ayk�r� olarak KKTC�nin varl�-
¤�n� hukuken yok etmenin ilk ad�m� olan Gümrük Bir-
li¤i Ek Sözleßmesini kamuoyundan ve meslek örgüt-
lerinden gelen tüm uyar�lara karß�n imza etmißtir. 

Þu anda ise; Türkiye�deki liman ve havaalanlar�n� k�s-
men de olsa Rum yönetimine açmak suretiyle
KKTC�ye son ve ölümcül bir darbe daha vurulmak
üzeredir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi�nin 1983 y�l�nda KKTC ile
ilgili ald�¤� kararlar� yok saymak, bunun tersine ißlem
yapmak meclis iradesini hiçe saymakt�r. Bu olgu kay-
na¤�n� anayasa ve yasalardan almayan bir devlet yet-
kisi kullanma anlam�na gelmektedir.

Bu anayasa d�ß�, hukuk d�ß� bir eylemdir. �HHiiççbbiirr mmaa--
kkaamm yyaa ddaa mmeerrccii kkaayynnaa¤¤��nn�� aannaayyaassaa vvee yyaassaallaarrddaann aall--
mmaayyaann bbiirr ddeevvlleett yyeettkkiissii kkuullllaannaammaazz� (Anayasa Mad-
de:5)

TTBBMMMM��nniinn kkaarraarrllaarr��nn��nn yyookk ssaayy��llmmaass��,, mmeecclliiss kkaarraarr��--
nnaa aayykk��rr�� ttaassaarrrruuffttaa bbuulluunnuullmmaass��,, ssiiyyaassii iikkttiiddaarr��nn
mmeeßßrruuiiyyeettiinnii ttaarrtt��ßßmmaall�� hhaallee ggeettiirriirr vvee bbuu dduurruumm ggiiddee--
rreekk rreejjiimmii aannaayyaassaa vvee hhuukkuukk kkuurr aallllaarr��nn��nn dd��ßß��nnaa iitteerr..

TTüürr kkiißßii vvee aannaayyaassaall kkuurruummllaarr��nn ggeellddii¤¤iimmiizz bbuu nnookkttaa--
yyaa bbiirr kkeezz ddaahhaa ddiikkkkaattiinnii ççeekkiiyyoorr,, ssoorruummlluulluukkllaarr��nn��nn
ggeerree¤¤iinnii yyeerriinnee ggeettiirrmmeeyyee vvee bbuu tteesslliimmiiyyeettççii ggiiddiißßee
dduurr ddeemmeeyyee ççaa¤¤��rr��yyoorruuzz..

BBaarroo BBaaßßkkaannllaarr��::

�stanbul Barosu Baßkan� AAvv.. KKaazz��mm KKoollccuuoo¤¤lluu, �zmir
Barosu Baßkan� AAvv.. NNeevvzzaatt EErrddeemmiirr, Ayd�n Barosu
Baßkan� AAvv.. SSüümmeerr GGeerrmmeenn, Denizli Barosu Baßkan�
AAvv.. AAddiill DDeemmiirr, Manisa Barosu Baßkan� AAvv.. RReemmzzii DDee--
mmiirrkkooll, Antalya Barosu Baßkan� AAvv.. MMeehhmmeett ZZeekkii
DDuurrmmaazz, Mu¤la Barosu Baßkan� AAvv.. AAyyllaa KKaarraa, Zon-
guldak Barosu Baßkan� AAvv.. EErrooll MMeekkiikk,, Mersin Baro-
su Baßkan� AAvv.. ��ssaa GGöökk, Gaziantep Barosu Baßkan� AAvv..
AAzziizz CCaannaattaarr, Amasya Barosu Baßkan� AAvv.. HHaassiipp YYaall--
çç��nn, Artvin Barosu Baßkan� AAvv.. BBeeddrreettttiinn KKaall��nn, Bart�n
Barosu Baßkan� AAvv.. ÞÞeerreeff YY��lldd��zz, Samsun Barosu
Baßkan� AAvv.. AAhhmmeett GGüürreell Bal�kesir Barosu Baßkan�
AAvv.. MMuuzzaaffffeerr MMaavvuukk n

K›br›s Elden Ç›kar›l›yor!

B
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Baro Bülteni bas�n aç�klamalar�
‹stanbul

0 Aral�k 1948 �nsan Haklar� Evrensel Bil-
dirgesinin Birleßmiß Milletler Üçüncü
Genel Kurulunca kabul ve ilan�ndan bu

yana 58 y�l geçti. 20.yüzy�lda insanl�¤a büyük ac�-
lar veren, y�k�mlar getiren iki dünya savaß�ndan
sonra, hem savaßlar�n önlenmesi, hem de ula-
ß�lmak istenen, özlenen insanl�k de¤erlerinin
hukuksal ifadesi olan bildirgedeki de¤erler aca-
ba hayata geçirilebilmiß midir?  Kâ¤�t üzerinde
ifade edilenler gerçekten insan haklar�n� koru-
yan, kollayan, gelißtiren, yapt�r�m gücü olan hu-
kuk normlar�na dönüßmüß müdür?

Ne yaz�k ki bu soruya evet yan�t� veremiyoruz.
Baßta imzac� baz� devletler olmak üzere, evren-
sel bildirgedeki insan haklar�n�n aç�kça ihlal edi-
lißine tan�k olmaktay�z. Tüm devletlerin ve ulus-
lararas� kurulußlar�n; insan haklar�n� daha da
gelißtirme ve yeni aç�l�mlarla zenginleßtirme, ih-
lali durumunda da engel olma yükümlülüklerini
yerine getirmedeki isteksizlik ve yetersizlikleri
gelecek için umut k�r�c�d�r.

II. Dünya Savaß�n�n sona eriß tarihi olan 1945 y�-
l�ndan günümüze devam eden bölgesel savaß-
larda hayat�n� kaybedenlerin oran� ikinci dünya
savaß� toplam kay�plar�n� geçmiß durumdad�r.
Yine çok yak�n bir tarihte RRuuaannddaa'da, Bosna'da
gerçekleßtirilen toplu k�y�mlar, günümüzde Irak,
Afganistan ve Filistin� de devam eden çat�ßma-
lardaki kay�plar insan haklar� ihlallerinin boyu-
tunu göstermesi aç�s�ndan endiße vericidir.

ABD - �ngiltere ikilisi baßta olmak üzere baz�
güçlerin, özgürleßtirme, diktatörden kurtulma
ve demokrasi inßas� gerekçesiyle Irak'� ißgalleri
sonras� yaßananlar insanl�k için yüzkaras�d�r.

ABD ve müttefikleri aç�s�ndan dünya enerji co¤-
rafyas�n�n denetimi ve sömürüsü için meßruiye-
tin ve uluslararas� hukukun bir yana itilerek ül-
kelerin ißgali ve tahribi geçmiß dönemlerle kar-
ß�laßt�r�lamayacak boyutlara ulaßm�ßt�r.

Genißletilmiß Ortado¤u Projesiyle Fas'tan Endo-
nezya'ya kadar 22 ulus devleti gerekirse zorla ve
ißgalle kendi ç�karlar� do¤rultusunda yeniden
yap�land�raca¤�n�, BOP projesiyle de Türkiye dâ-
hil Ortado¤u'nun siyasi haritas�n� ç�karlar� do¤-
rultusunda yeniden çizece¤ini aç�klayan ABD'nin
insan haklan ihlallerini sürdürece¤i anlaß�l�yor.

Dünyan�n do¤al kaynaklar ve enerji co¤rafyas�n�
egemen, ba¤�ms�z devletlerin hukuksall�¤�n� ve
hükümranl�¤�n� ya¤malamak için projeler geliß-
tirenlerin insan haklar�na ilißkin projelere za-
man ay�ramad�¤� anlaß�l�yor.

Uluslararas� meßruiyetten kaynaklanmayan,
keyfi, ekonomik ç�karlar do¤rultusunda gerçek-
leßtirilen ißgallere, k�r�m ve k�y�mlara karß� in-
sanl�k de¤erlerinin ve hukukun savunulmas� bu
gün her zamankinden daha önemlidir.

��ssttaannbbuull BBaarroossuu ülkemizde olsun, uluslararas�
platformlarda olsun her türlü insan haklar� ih-
lallerine karß� hukuktan, hakl�dan, insanl�k de-
¤erlerinden yana mücadelesini sürdürecektir.

Kamuoyuna sayg�yla duyurulur. n

��SSTTAANNBBUULL BBAARROOSSUU BBAAÞÞKKAANNLLIIÚÚII

“‹nsanl›k De¤erlerini ve 
Hukuku Savunuyoruz”

1
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yay�n

ar. DDoç. DDr. JJale BBafra taraf�ndan yaz�lan �mza- YYaz� vve AAd-
li BBelge ��ncelemeleri (Esas ve Teknikler) adl� eser �stanbul
Barosu Yay�nlar� aras�ndan ç�kt�. 

Jale BBafra kitab�n önsözünde, �Avukatl�k yyapt�¤�m yy�llarda bbirçok
kez iimza vve eel yyaz�s� iincelemesi ssorunlar�yla kkarß�laßt�m. GGördüm
ki, bbu aalanda ttam bbir bbaß�boßluk, öözensizlik, çça¤daß vve bbilimsel uuy-
gulamalardan uuzak, kkeyfi vve ssübjektif bbir uuygulama ssürüp ggitmekte,
bizzat ttan�k ooldu¤um hhaks�zl�k vve hhatalar, aadalet hhayat�na vve mmesle-
¤ine oolan ggüveni bbüyük öölçüde ssarsmaktayd�,� diyor. Bafra, uygula-
mada yaßanan bu tür özensizliklerin önüne geçilebilmesi için kita-
b�n�n, �yaz� vve aadli bbelge iincelemelerinde çça¤daß bbilimsel eesas vve
teknikleri oolabildi¤ince yyans�tan vve bbu ççetin ssorunun aadli ddeontolo-
jisini dde iinßa eetmeyi aamaçlayan, üülkemizde yyaz�lm�ß iilk kkaynak kkitap
özelli¤i ssayesinde kkatk� ssunaca¤�na� inand�¤�n� vurguluyor. 

Adli belge incelemesi, el yaz�s� incelemeleri, el yaz�s�n� de¤ißtirebi-
len etkenler, imza incelemesi ve imza taklit yöntemleri kitapta yer
alan konu baßl�klar�ndan yaln�zca birkaç�. Bu de¤erli ve önemli eser, baromuzdan edinilebilir. n

Y

‹stanbul Barosu’ndan 
Önemli Bir Kitap

eçti¤imiz ay, yaßama gözlerini yuman Av. EEkrem MMara-
ko¤lu�nun an�lar�n� derledi¤i kitab�n�n ad� K�rm�z� Kadi-
fe. Marako¤lu kitab�nda, K�rm�z� KKadife�de aadliye kkori-

dorlar�na ggirip, bbaz� cceza ddossyalar�n�n üüzerindeki kkadife kkumaßß�
hafifççe aaralamak iisstedim. AAncak ttoplumda yyank� uuyand�ran ççe-
ßßitli cceza ddavalar�nda ssavunma ggörevi üüsstlenmißß bbir cceza aavuka-
t� oolarak dde¤erlendirilebilir. BBu ssebepten ççal�ßßmalar�m� ss�n�rlan-
d�rmaya öözen ggössterdim. EE¤er kk�rm�z� KKadife�de öözellikle ggeçç-
mißßte kkalan bbaz� kkonular�n yyeniden aaraßßt�r�lmass� ggerekti¤ine ddik-
kat ççekebilmißß iissem kkendimi bbaßßar�ya uulaßßm�ßß ssayaca¤�m, diyor.

Ekrem MMarako¤lu, bir ceza avukat� olarak kamuoyu taraf�ndan
yak�ndan izlenen, dava ve kißileri, olaylar�n içinde bir avukat
olarak ancak nesnel ve ak�c� bir biçemle okuyucuya sunuyor. Ki-
tap KaraKutu Yay�nlar� aras�ndan 2002 y�l�nda bas�ld�. Meslekta-
ß�m�z� bu kitab�yla bir kez daha anarken, yak�nlar�na baß sa¤l�¤�
diliyoruz. n

Marako¤lu’nun “K›rm›z› Kadife’si

G



stanbul Barosu Kültür
Sanat Komisyonunca
düzenlenen sohbet top-

lant�lar�n�n bu ayki konu¤u, 65
y�ld�r sahne hayat�n� baßar�yla
sürdüren, geleneksel Türk tiyat-
rosunun yaßayan en ünlü temsil-
cisi Nejat UUygur�du.

Baromuz Kültür Merkezinde dü-
zenlenen toplant�ya19 Aral�k Sal�
akßam� iki sahne arkadaß�yla
birlikte kat�lan Nejat UUygur, her
zamanki gibi konuklar� k�rd� ge-
çirdi.

�stanbul Barosu Genel Sekreteri
Av. HHüseyin ÖÖzbek, yapt�¤� k�sa
konußmayla geleneksel Türk ti-
yatrosu hakk�nda bilgi verdi ve
bu türün temsilcisi Nejat UUy-
gur�u konuk etmekten onur duy-
duklar�n� bildirdi.

Daha sonra söz alan Nejat UUy-
gur, kendi yaßam öyküsü hakk�n-
da bilgi verdi. Uygur, 1927 y�l�nda
Kilis�te dünyaya geldi. Annesi ö¤-
retmen, babas� subayd�. Bu ne-
denle e¤itimini Anadolu�nun çe-
ßitli bölgelerinde tamamlad�. �l-

kokulu Siirt�te, Ezine�de, �nte-
pe�de; ortaokulu Sar�yer�de, Ça-
nakkale�de, Manisa�da okudu.
Güzel Sanatlar Akademisi�nin
Heykel Bölümü�ne girdi ama me-
zun olamad�. Tiyatroya ilkokul s�-
ralar�ndaki müsamerelerle baß-
lad�. Profesyonelli¤e 1950 y�l�nda
ad�m att�. Ancak düßündü¤ü ilk
meslek tiyatro de¤ildi.

�Benim düßündü¤üm ilk meslek
pilotluktu. Çocuklu¤umda pilot
olaca¤�m� düßünürdüm. Hatta
hiç unutmam Manisa�da oldu¤u-
muz y�llarda, yatak çarßaflar�n�
al�p yüksek bir yerden aßa¤� atla-
may� planlam�ßt�m. Tecrübe pi-
lotu olarak önce a¤abeyim atlad�
ve aya¤�n� k�rd�. A¤abeyim Zeki
Ayhan UUygur, Amerika�da ünlü
bir beyin cerrah� ßimdi. Onunla
gurur duyuyorum.�

65. Sanat Y›l›n› Kutlayan
Nejat Uygur Konu¤umuzdu

22

Baro Bülteni kültür ve sanat
‹stanbul
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Gençlik y�llar�nda Nejat UUygur�un
da en büyük ideallerinden birisi
Amerika�ya gitmek oldu. Bu
u¤urda denizlere bile aç�lmay�
göze ald�.

�Benim gençli¤imde herkeste
Amerika�ya gitmek gibi çok yo-
¤un bir istek vard�. Bu yüzden li-
man cüzdan� ç�kartt�m ve gemici
oldum. Hiç unutmam, bir Pana-
ma ßilebinde çal�ßt�m. Gemide
kimsenin can� s�k�lmazd�. Onlara
f�kralar anlat�r, taklitler yapar-

d�m. Herkes çok gülerdi. Sonra
askere gittim, orada da arkadaß-
lar�m� çok güldürürdüm. Giderek
insanlar�n yüzünü güldürmek
bende tutku oldu. Sonra da tiyat-
ro baßlad� zaten.� 

1952 y�l�nda Necla UUygur�la ev-
lendi. Ve çiçe¤i burnunda çift, 13
y�l Anadolu turnelerini gezdi, in-
sanlar�n yüzünü güldürmek için
çal�ß�p didindi. Hatta s�ras�yla
Süheyl, SSüha, AAhmet, KKemal ve
Behzat adl� çocuklar�n�n bir bö-

lümü bu turneler s�ras�nda dün-
yaya geldi. Uygur çifti o y�llar�,
turnelerde yaßad�klar�n� hiç
unutmad�.

Nejat UUygur 65 y�ll�k sanat haya-
t�na pek çok ßey s�¤d�rd�. Oynad�-
¤� oyunlar�n ço¤unu kendisi yaz-
d� yönetti. Baz� oyunlar� uyarlad�. 

Uygur, sanat yaßam� boyunca
pek çok ödül ald�. Ama onun için
en önemlisi 1998 y�l�nda Kültür
Bakanl�¤�nca verilen Devlet Sa-
natç�s� unvan�d�r. 

Nejat UUygur tiyatro sanatç�l�¤�n�n
yan� s�ra sinemayla da ilgilendi.
1970 y�l�ndan bu yana baz� film-
lerde önemli roller üstlendi.

�ßte konu¤umuz Nejat UUygur
böyle bir sanatç�yd�. Sohbetine
doyum olmayan bir insan. O gün
iki arkadaß�yla birlikte baz� oyun-
lar�ndan yapt�¤� kolajlar, anlatt�¤�
f�kralar ve anekdotlarla iki saat
bizleri d�ß dünyadan kopard�.
Kahkahalarla dolu, mutlu ve gü-
zel anlar yaßad�k.

Daha nice y�llara sevgili Nejat
Uygur... n

Genel Sekreterimiz Av. Hüseyin Özbek sanatç�lara birer buket çiçek vererek
teßekkür etti.
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Türkiye Barolar Birli¤i  2007 yeni CMK As-
gari Ücret Tarifesini göre: 

Haz�rl�k�120.YTL,  A¤�r Ceza -375.YTL As-
liye Ceza -200.YTL Sulh Ceza -180.YTL oldu.

Tarife, 28 Kas�m 2006 Sal� günü 26360 say�l� Resmi
Gazetede yay�nland�.

CMK gere¤ince yap�lacak hukuki yard�mlar için
avukatl�k ücret tarifesi genel hükümleri ßöyle:

Konu vve kkapsam

MADDE 11 -- (1) 5320 say�l� Ceza Muhakemesi Kanu-
nunun Yürürlük ve Uygulama Þekli Hakk�nda Ka-
nunun 13 üncü maddesi uyar�nca baro taraf�ndan
müdafi, vekil ve uzlaßt�r�c� olarak tayin edilen avu-
katlar�n yapacaklar� hukuki yard�mlar için bu Ücret
Tarifesi uygulan�r.

Ücret:

MADDE 22 -- (1) Sorußturma ve kovußturma s�ras�n-
da yap�lacak hukuki yard�m için bu Tarifede göste-
rilen ücret ödenir.

(2) Müdafi ve vekil olarak görevlendirilen avukata,
CMK Ücret Tarifesine göre makbuz karß�l�¤� öde-
me yap�l�r. Sorußturma ve kovußturmada ayr� üc-
ret ödenir. Sorußturma evresinde bir kißi için bir
avukata birden fazla ve kovußturma evresinde de
bir kißi için bir avukata birden fazla ücret ödenmez.
Sorußturma ve kovußturmada birden fazla kißi için,
yararlar� uygun oldu¤u sürece tek müdafi veya ve-
kil tayin edilebilir ve müdafi veya vekil olarak gö-
revlendirilen avukata en fazla on kißi ücreti ödenir.

Hukuki hhizmeti ssona eerdiren hhaller:

MADDE 33 -- (1) Görevsizlik, yetkisizlik, davan�n nak-
li veya baßka nedenlerle müdafilik veya vekillik gö-
revi sona ererse, Tarifede yaz�l� ücret ödenir.

(2) �ß sahibinin sonradan bir müdafi veya vekil seç-
mesi nedeniyle görevi sona eren müdafi veya veki-

le ise Tarifede yaz�l� ücret tam olarak ödenir.

Davalar�n bbirleßtirilmesi:

MADDE 44 -- (1) Davalar�n birleßtirilmesi durumun-
da tek ücret ödenir.

Yarar ççat�ßmas�:

MADDE 55 -- (1) Birden çok kißinin savunmas�n� üst-
lenen müdafi veya vekil yarar çat�ßmas� nedeniyle
görevinden bütünüyle çekilmek zorunda kal�rsa,
ücreti tam olarak ödenir.

Uygulanacak üücret ttarifesi:

MADDE 66 -- (1) Müdafilik ve vekillik ücretinin takdi-
rinde hukuki yard�m�n bitti¤i tarihte yürürlükte
olan tarife esas al�n�r.

Rücu hhakk�:

MADDE 77 -- (1) Yarg�lama giderleri ile mahkûm
olan san�klardan veya suçtan zarar görenlerden,
müdafie veya vekile ödenen ücreti ödeyebilecek
durumda olanlara Türkiye Barolar Birli¤i rücu
edebilir.

Yürürlük:

MADDE 88 -- (1) Bu Tarife yay�m� tarihinde yürürlü¤e
girer.

1-Haz�rl�k aßamas�nda takip edilen ißler için-
120,00 YTL

2-Sulh Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar
için- 180,00 YTL

3-Asliye Ceza Mahkemelerinde takip edilen dava-
lar için- 200,00 YTL

4-A¤�r Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar
için- 375,00 YTL

5-Çocuk Mahkemeleri:

a) Çocuk A¤�r Ceza Mahkemelerinde takip edilen
davalar için A¤�r Ceza Mahkemelerinde ödenen
ücret ödenir

Yeni CMK Tarifesi Yay›nland›

T



25

haber

b) Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar
için.Asliye Ceza Mahkemelerinde ödenen ücret
ödenir

6- Kanun Yollar�nda görülen davalar�n durußmala-
r� için -350,00YTL

5271 say�l� Ceza Muhakemesi Kanununun 253 ün-
cü maddesinin 8 inci f�kras� yollamas�yla Ceza Mu-
hakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Þekli
Hakk�nda (5320 say�l�) Kanunun 13 üncü maddesi-
nin (4) üncü bendi gere¤ince Uzlaßt�r�c�ya Ödene-
cek Ücret: 300,00 YTL

2007 EEn AAz ÜÜcret ÇÇizelgesi HHaz�r

�stanbul Barosunca tavsiye niteli¤inde haz�rlanan
avukat-vekileden aras�ndaki En Az Ücret Çizelgesi
yay�nland�.

En Az Ücret Çizelgesi 01.01.2007 � 30.06.2007 tar-
ihleri aras�nda geçerli olacak.

Çizelgede ayr�ca, �stanbul�da bulunan adliyelerin
santral numaralar� ile baro odalar�n�n telefon, faks
ve avea numaralar�n� kapsayan bir rehber de
bulunuyor.

Baßkan KKolcuo¤lu
CNN TTürk�te ��Pozitif EE¤itim� 
Program�na KKonuk OOldu

CNN TTÜRK Stüdyolar�nda banda kaydedilen 45 da-
kikal�k program 10 Aral�k Pazar günü saat
20.00�da yay�nland�.

�stanbul Barosu Baßkan� Av. KKaz�m KKolcuo¤lu, ya-
p�mc�l�¤�n� ve sunuculu¤unu Abbas GGüçlü�nün yapt�-
¤� �Pozitif EE¤itim� program�na konuk olarak kat�ld�.

Kolcuo¤lu programda, avukatl�k mesle¤ini bekle-
yen s�k�nt�lar, Avukatl�k S�nav�n�n kald�r�lmas� üze-
rine karß�laß�lacak sorunlar, Türkiye�deki hukuk
e¤itiminin açmazlar� ve olmas� gereken hukuk e¤i-
timi konusunda aç�klamalarda bulundu. 

�Pozitif EE¤itim� program�nda, Türkiye'deki hukuk
e¤itiminin gündemindeki önemli konular ele al�n-
d�. Halen staj�na devam eden avukat adaylar� ile
çeßitli hukuk fakültelerinden ö¤rencilerinde konuk
oldu¤u programda stajyer avukatlar ve ö¤renciler
taraf�ndan yöneltilen sorular Baßkan Kolcuo¤lu ta-
raf�ndan yan�tland�.
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Türk HHalk MMüzi¤i KKoromuzun
Konseri
�stanbul Barosu Türk Halk Müzi¤i Korosu 22 Aral�k
Cuma günü bir konser verdi.

Bak�rköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi
Turhan Tuzcu Salonu�nda verilen konser saat
19.30�da baßlad�.

Þef AA. TTekin KKumaß yönetimindeki �stanbul Barosu
Türk Halk Müzi¤i Korosunun Konserinde halk mü-
zi¤inin çeßitli ezgileri seslendirildi.

Baßkan KKolcuo¤lu, SSkytürk
Televizyonunun ��Hakk�n�z�
Aray�n� PProgram�na KKonuk OOldu

�stanbul Barosu Baßkan� Av. KKaz�m KKolcuo¤lu 6
Aral�k Çarßamba günü SkyTürk Televizyonunda
saat 15.15�de �Hakk�n�z� AAray�n� program�na ko-
nuk oldu.

Baßkan Kolcuo¤lu, canl� olarak yay�nlanan prog-
ramda sunucu Begüm ÖÖzkan��n çeßitli sorular�n�
yan�tlad�.

Kolcuo¤lu, özellikle Avukatl�k S�nav�, Uzlaßma,
CMK yasas�nda yap�lacak de¤ißiklik önerilerini an-
latt� ve Uluslararas� Avukatlar Birli¤i ile Avrupa
Avukatlar Birli¤inin davetlisi olarak kat�ld�¤� top-
lant�lar hakk�nda bilgi verdi.

Tüketici SSorunlar� -- HHakem
Heyetlerinin GGörev AAlanlar�

�stanbul Barosu Tüketici Haklar� ve Rekabet Huku-
ku Merkezince, 22 Aral�k Cuma günü 14.00 � 17.00
saatleri aras�nda Tünel�deki Muammer Karaca Ti-
yatrosunda �Tüketici SSorunlar� HHakem HHeyetleri-
nin GGörev AAlanlar�� konulu bir panel düzenlendi.

�stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. MM. NNuri
Karahan ve �stanbul Barosu Tüketici Haklar� ve
Rekabet Hukuku Merkezi Baßkan� Av. RReßat EEr-
kul�un aç�ß konußmas�n� yapt�¤� paneli �stanbul
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi
Doç. DDr. YYeßim AAtamer yönetti.

Panelde, �stanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Ö¤retim Üyesi Prof. DDr. ��. YY�lmaz Arslan,
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni
Usul ve �cra �flas Hukuku Ana Bilim Dal� Baßkan�
Prof. DDr. HHakan PPekcan�tez, Sanayi ve Ticaret Ba-
kanl�¤� Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas� Genel
Müdürlü¤ü Daire Baßkan� Baki AAteß ve Ankara Tü-
ketici Mahkemesi Emekli Hâkimi Naci ÖÖzdamar
konuya ilißkin aç�klamalar yapt�lar.

Panelin genel de¤erlendirmesini ise Yarg�tay 13.
Hukuk Dairesi Üyesi Harun Kara yapt�.
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Sahte AAvukat MMahkûm OOldu
Avukat olmad�¤� halde, avukatl�k hak ve yetkilerini
kullanan Mahmut AAyd�n adl� bir kißi �stanbul 4. A¤�r
Ceza Mahkemesinde 28 Kas�m 2006 günü yap�lan
son durußmas�nda 3 y�l 9 ay hapis ve 512 YTL para
cezas�na mahkûm edildi. 

Çeßitli kißilerden vekâletname alarak durußmala-
ra giren, ancak yap�lan ßikâyet üzerine avukat ol-
mad�¤� anlaß�lan Mahmut AAyd�n tutuklanarak ceza
evine gönderildi. San�¤�n �stanbul 4. A¤�r Ceza
Mahkemesinde aç�lan davas�na �stanbul Barosu
Avukat Haklar� Merkezinden 

Av. EEvren ��ßler TTan, AAv. UUfuk ÖÖzkap, AAv. CCengiz YYa-
ka ve Av. FFatih AArslan müdahil olarak kat�ld�lar.

Mahkeme yarg�lama sonunda, Mahmut AAyd�n��n,
suçunu dolayl� olarak ikrar etti¤ine ve 1136 say�l�

Avukatl�k Yasas��na muhalefet ederek zincirleme
suç ißledi¤ine karar verdi. 

Mahkeme, Mahmut AAyd�n��, 1136 say�l� Avukatl�k
Yasas��n�n 63/3. maddesi gere¤ince 3 y�l 9 ay hapis
ve 512 YTL para cezas� ile cezaland�r�lmas�n� ka-
rarlaßt�rd�. Mahkeme ayr�ca san�¤�, velayet, vesa-
yet ve kayyumluk yönünden TCK�n�n 53/3 maddesi
gere¤ince ßartl� sal�verilme tarihine kadar geçerli
olmak kayd� ile TCK�n�n 53/1 maddesinde yaz�l�
haklardan verilen cezan�n infaz� tamamlan�ncaya
kadar yoksun b�rak�lmas�na da karar verdi.

Mahmut AAyd�n hakk�nda ayr�ca �nitelikli ddoland�r�-
c�l�k vve ssahtecilik� suçundan aç�lan kamu davas�
devam ediyor. n

SON ÇIKAN YASALAR
55555566 YÜKSEKÖÚRET�M KURUMLARI TEÞK�LATI
KANUNU, YÜKSEKÖÚRET�M KANUNU, KAMU
MALÎ YÖNET�M� VE KONTROL KANUNU, TELS�Z
KANUNU �LE 78 VE 190 SAYILI KANUN HÜK-
MÜNDE KARARNAMELERDE DEÚ�Þ�KL�K YA-
PILMASI HAKKINDA KANUNDA DEÚ�Þ�KL�K YA-
PILMASINA DA�R KANUN (15 /11/2006)

55555577 TOPRAK KORUMA VE ARAZ� KULLANIMI
KANUNUNDA DEÚ�Þ�KL�K YAPILMASI HAKKIN-
DA KANUN (23 /11/2006)

5558 AVUKATLIK KANUNUNDA DEÚ�Þ�KL�K YA-
PILMASINA DA�R KANUN (28/11/2006)

55555599 TÜRK�YE BÜYÜK M�LLET MECL�S� GENEL
SEKRETERL�Ú� TEÞK�LAT KANUNUNDA DEÚ�-
Þ�KL�K YAPILMASI HAKKINDA KANUN
(9/11/2006)

55556600 ÇEÞ�TL� KANUNLARDA DEÚ�Þ�KL�K YAPIL-
MASINA �L�ÞK�N KANUN (06/12/2006)

55556611 SOSYAL S�GORTALAR KANUNU �LE TARIM
�ÞÇ�LER� SOSYAL S�GORTALAR KANUNUNDA
DEÚ�Þ�KL�K YAPILMASINA DA�R KANUN
(12/12/2006)

55556622 TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DO-
ÚAN ZARARLARIN KARÞILANMASI HAKKINDA
KANUNDA DEÚ�Þ�KL�K YAPILMASINA DA�R KA-
NUN (13/12/2006)

55556633 TÜRK�YE CUMHUR�YET� �LE MISIR ARAP
CUMHUR�YET� ARASINDA B�R SERBEST T�CA-
RET ALANI TES�S EDEN ANLAÞMANIN ONAY-
LANMASININ UYGUN BULUNDUÚUNA DA�R KA-
NUN  (13/12/2006)

55556644 K�MYASAL S�LAHLARIN GEL�ÞT�R�LMES�,
ÜRET�M�, STOKLANMASI VE KULLANIMININ YA-
SAKLANMASI HAKKINDA KANUN (14/12/2006)n



SS..NNOO.. TT..TTAARR��HH�� TTOOPPLLAANNTTII AADDII SS..NNOO.. TT..TTAARR��HH�� TTOOPPLLAANNTTII AADDII

1 11/12/2004 YEN� TCK 30 16-18/09/2005 F�KR� VE SINA� MÜLK�YET HAKLARI

1. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

2 18/12/2004 YEN� TCK 31 17-18/11/2005 BORÇLAR KANUNU TASARISININ

DEÚERLEND�R�LMES�

3 25/02/2005 E-�MZA 32 21/11/2005 YARGI BAÚIMSIZLIÚI VE 

ADL� YARGILANMA HAKKI 

4 26/02/2005 SON GEL�ÞMELER IÞIÚINDA KIBRIS 33 25/11/2005 CAH�T KÜLEB� Þ��R YARIÞMASI

5 08/03/2005 LA�K HUKUK VE KADIN HAKLARI 34 26/11/2005 TERÖR VE �NSAN HAKLARI

6 08/03/2005 KADINA UYGULANAN Þ�DDET 35 10/12/2005 DÜÞÜNCE, �FADE ÖZGÜRLÜÚÜ 

7 22/03/2005 KRED� KARTLARI 36 28/11/2005 GAYR�MENKUL VE TAK�P HUKUKU 

8 22/03/2005 HUKUKTA UZLAÞMA 37 05-09/12/2005 CEZA MUHAKEMES� KANUNU ALTI 

AYLIK DEÚERLEND�R�LMES�

9 25/03/2005 �Þ HUKUKUNDA �Þ �L�ÞK�S� KURULMASI 38 23/12/2005 YARGITAY KARARLARI IÞIÚINDA �Þ 

HUKUKUNDA �BRANAME UYGULAMALARI

10 26/03/2005 BORÇLAR KANUNU TASARISI 39 09/02/2006 TURGUT ÖZAKMAN �LE SÖYLEÞ�

11 02/04/2005 YEN� TCK 40 11/02/2006 TCK VE CMK UYGULAMASINDAK� HUKUKA 

AYRIKILIKLAR

12 15/04/2005 ÜÇ B�N YILDA ENGELL� HAKLARI 41 25/02/2006 BOÞANMA VE MAL REJ�MLER� 

13 23-24/04/2005 TCK VE CMK'DAK� YEN� GEL�ÞMELER 42 20/03/2006 5464 SAYILI BANKA KARTLARI VE

KRED� KARTLARI

14 29-30/04/2005 CEZA MUHAKEMES� USULÜ KANUNU 43 30/03/2006 CEZA VE CEZA MUHAKEMES� KANUNUNDA 

YEN� GEL�ÞMELER 

15 07-08/05/2005 TÜRK T�CARET KANUNUNU TASARISI 44 07/04/2006 ADALETE ER�Þ�M ULUSLAR ARASI TOPLANTI

16 17/05/2005 TÜRK T�CARET KANUNUNU TASARISI 45 10/04/2006 T�CARET HUKUKUNDA

MODERN KANUNLAÞTIRMALAR

17 28/05/2005 MESLEK SORUMLULUK S�GORTASI 46 15/04/2006 CEZA YASALARI UYG.YAÞANILAN HUKUKA 

AYKIRILIKLAR 3

18 27/05/2005 LOZAN ANTLAÞMASI 47 21-22/04/2006 ÇOCUK �ÞÇ�LER�N DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI

CEMAAT VAKIFLARI VE �HAM

19 28-29/05/2005 2.TÜRK�YE B�L�Þ�M HUKUKU SEMPOZYUMU 48 22/04/2006 CEZA YASALARI UYG.YAÞANILAN HUKUKA 

AYKIRILIKLAR 4

20 03-04/06/2005 TÜKET�C� HAKLARI VE 49 28/04/2006 GÜNCEL GEL�ÞMELER IÞIÚINDA MONTRÖ

REKABET KURULU MER. SÖZLEÞMES� VE TÜRK BOÚAZLARI

21 04-05/06/2005 ÇOCUK VE GENÇ ADALET SEMPOZYUMU 50 08/05/2006 SOSYAL H�ZMETLER�N 

YEREL YÖNET�MLER� DEVR�

22 14/06/2005 ERMEN� SAVLARI VE SOYKIRIMI 51 25/05/2006 AB SÜREC�NDE GÖÇ VE �LT�CA SORUNLARI 

23 17-18/06/2005 F�KR� VE SINA� MÜLK�YET 52 02-03/06/2006 �Þ HUKUKU 

24 10-11/06/2005 �Þ HUKUKU 53 16/06/2006 TIBB� MÜDAHALELERDE RIZA VE

AYDINLATILMIÞ ONAM

25 27/06/2005 GÜVENL�K KAVRAMI KARÞISINDA 54 17/06/2006 HER YÖNÜYLE AVUKATLIK ÜCRET�

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

26 27/06/2005 F�KR� VE SINA� HAKLARI REKABET HUKUKU 55 26/06/2006 HUKUK MUHAKEMELER� KANUNU TASARISI

27 02-03/07/2005 SAÚLIK HUKUKU SEM�NER� 56 30/06-01/07/2006 SERT�F�KALI SAÚLIK HUKUK MESLEK�Ç� 

EÚ�T�M SEM�NER�

28 16/07/2005 B�L�Þ�M VE HUKUKU MERKEZ� UYAP EÚ�T�M� 57 14/07/2006 TÜRK �CRA �FLAS KANUNUNDA 

YEN�DEN YAPILANDIRMA

29 16-17/07/2005 DEÚ�ÞEN MEVZUATIN 58 21/07/2006 �ÞGALDEN ZAFERE, SEVRDEN LOZANA

ÇOCUK ADALET S�STEM�NE ETK�LER� 59 21/07/2006 A�LE MAHKEMELER� UYGULAMALARI 

Baro'nun EEkim 22004 -- TTemmuz 22006 ttarihleri aaras�nda ddüzenledi¤i PPanel, SSempozyum vve
Seminerler kkay�tlar�n�n ççözümleri yyap�lm�ßt�r.

Aßa¤�da llistesi vverilen hhenüz kkitap hhalinde yyay�nlanmam�ß oolan ttoplant�lar�n CCD'leri BBaro
Muhasebe SServisinden ttemin eedilebilir.

‹stanbul Barosu'nun Düzenledi¤i Panel, Sempozyum
ve Seminerlerin CD'leri Barodan Sa¤lanabilir
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