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Hukuk örselenirse

Av. Muammer AYDIN

‹stanbul Barosu Baflkan›

ukukun üstünlü¤ü, yarg›
b a ¤ › m s › z l › ¤ ›  v e  a d i l
yarg›lanma hakk› üzerine

bugüne de¤in say›s›z bas›n aç›klamas›nda
bulunduk. ‘Hukuk’ sözcü¤ünün
geçti¤i her yer ve ortamda YARGI
BA⁄IMSIZLI⁄I ‹LKES‹N‹N ve AD‹L
YARGILANMA hakk›n›n ard› ard›na
s›ralanmas› ve uygulay›c›lar taraf›ndan
özenle uygulanmas› gerekti¤ini her
hukukçu bilir.

Bir ceza yarg›lamas›nda bu ilkelerden
herhangi birine hiç ya da yeterince
uyulmad›¤› durumlarda hukuk yara al›r.
Yaral› hukuk anlay›fl›yla yönetilen bir
ülkenin önce demokrasisi tökezler sonra
da hukuk sistemi yaflamsal tehditlere
maruz kal›r.

Ergenekon ad› verilen soruflturman›n
bafllat›lmas›ndan bu yana dalga dalga
yay›lan evreler ve uygulamalar bir
yönüyle a¤›r iflkenceye dönüflmüfltür. Bu
soruflturmada aylarca tutuklu kald›ktan
sonra serbest b›rak›lan bir gazeteci, “Beni
on bir ay çocu¤umdan ayr› b›rakmaya
ne hakk›n›z var?” diye feryat ederken
adil  yarg›lanma ilkesinin yarg›
sistemimizden ne denli uzak oldu¤unu
bizlere aç›k biçimde anlat›yordu. Somut
kan›t olmadan, elle tutulur ve suçun maddi
unsurlar›n› kapsar nitelikte dosya
tekemmül etmeden soyut savlar ile insan
özgürlü¤ünün bir gün bile k›s›tlanmas›
hukukun yok say›lmas›d›r. Özellikle
kendisini suçlu görmeyen ve gerçekleflmifl
bir eylemi olmayan kiflilerin ne ile
suçland›klar›n› bilmeden y›llarca tutuklu
kalmalar› önce hukuka olan sayg›lar›n›n
sonra yarg›ya olan inançlar›n›n kayb›na
neden olur. Bunun sonucu olarak kiflilerin
önce psikolojileri bozulur, cezaevinden
hiç ç›kmayacaklar› yolunda oluflan sabit
düflünce uslar›n›n özgür k›vr›mlar›n› iflgal
eder ve bu bozukluk vücudun tüm
hastal›klara karfl› direncinin yitmesine
yol açar... Bunlar› nereden mi biliyoruz...
Gözümüzün önünde yaflananlardan...
Soruflturma s›ras›nda gözalt›na al›n›p
tutuklanan kiflilerden baz›lar› yaflamlar›n›
yitirdiler. Kimisi a¤›r hastal›klara
tutuldu, kimisi sakat kald›. Kimisi de hâlâ
içeride a¤›r hastal›klarla u¤rafl veriyor.
Bu insanlar›n birço¤u hakk›nda tam

teflekküllü hastanelerden ‘cezaevi
koflullar›nda bulunmas› hayati sak›nca
tafl›r’ yönünde sa¤l›k kurulu raporlar›
bulunmaktad›r.

Art›k hepimiz biliyoruz. Devlet içine
s›zm›fl kimi çeteleflmelerin üzerine
çok önceden gidilmesi gerekirken,
gidilmemifl, Susurluk Çetesi tam
anlam›yla çökertilmemifltir. fiimdi bir
yönüyle bu çetelerin b›rakt›¤› izler
araflt›r›l›rken, ülkenin muhalifleri,
ayd›nlar› da bu soruflturmaya bir
köflesinden dâhil edilmeye çal›fl›lmakta
ve kafalar kar›flt›r›lmaktad›r. Ortada kan›t
olarak salt dinleme kay›tlar›n›n oldu¤u
bir dava dosyas› dünyan›n hiçbir
hukuk sisteminde görülmemifltir.
Bu telefon kay›tlar›n› dinleyen Emniyet
birimlerindeki ‘F’ Tipi diye tan›mlanan
tarikatç› örgütlenme, soruflturmaya
e g e m e n  o l m u fl t u r .  A n a y a s a
Mahkemesi’nin telefon dinleme
konusunda Baflbakanl›k’taki yetkiyi iptal
etmesi bile bu konuda toplumda yaflanan
korkuyu gidermekten henüz uzakt›r. 

Soruflturmalar›n ve davalar›n hem
yasalar›m›zda hem de Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesi’nde belirtilen adil
yarg›lanma hakk›na uygun olarak temel
hak ve özgürlüklere zarar vermeden
sonuçland›r›lmas› gerekir. Ancak
görülüyor ki, “dalgalara kap›lan”
kifliler için bugüne kadar süren
soruflturmalar da bu makul ölçütler
afl›lm›fl ve soruflturmalar bir türlü
sonland›r›lmam›flt›r. 

Bilindi¤i gibi Yeni CMK eski CMUK’un
y›llarca biriktirdi¤i içtihatlar› bir kalemde
silmifltir. Yeni CMK yarg›da kendi izini
b›rakacakt›r. Bunu yaparken CMK’n›n
temel felsefesinin ve yasalaflma
s›ras›ndaki temel gerekçe ile madde
gerekçelerinin iyi kavranmas› gerekir.
Yeni CMK’n›n temel ilkesi ve felsefesi
fludur.  “TUTUKLULUK TAL‹,
ÖZGÜRLÜK ESASTIR” Ancak
uygulama tam aksi yönde geliflmekte
T U T U K L U L U K  ‹ N F A Z I N
BAfiLANGICI SAYILMAKTADIR.
Tutuklulu¤un CMK’da düzenlenen ayr›k
bir önlem oldu¤u gerçe¤i göz ard›
edilmektedir.

CMK ülkemizde h›zla, yanl›fl uygulanma
sürec ine  g i rmifl t i r.  Bu  yan l › fl
uygulamalar ›n  henüz  Yarg › tay
aflamas›ndan ve denetiminden geçmemifl
olmas› hukuk sistemimizde büyük bir
boflluk yaratmaktad›r. Bu yanl›fl
uygulamalara, bu hukuk d›fl›l›klara,
CMK hükümlerinin yanl›fl alg›lanmas›na
ve uygulanmas›na hukukçular›n,
ö¤retinin, üniversitelerin dikkatini
çekmek istiyoruz. Zira Yarg›tay
a fl a m a s › n › n  y a fl a n m a m a s › n d a n
kaynaklanan bofllu¤u ö¤reti ile doldurmak
zorunday›z. Bu gün baflta Ergenekon ad›
verilen davan›n iddianamesi de dâhil
olmak üzere birçok iddianame polisin
dinleme kay›tlar›n› ihtiva etmekte ve bu
yönleriyle CMK’ye uygun bir iddianame
niteli¤ini tafl›mamaktad›rlar. Çünkü yeni
CMK’ya göre iddianamede savunma
kan›tlar›na da yer verilir. Hiçbir somut
kan›t olmadan salt “dedim... dedi”
sözcüklerinden oluflan iddianameler ve
soruflturmalarda sürdürülen CMK
uygulamalar›yla giderek hukuk
batakl›¤›na saplanmaktay›z.

Oysa ‘Hukuk’ herkese ve her zaman
gerekir. Yöntem de insana yak›flan bir
hukukun uygulanmas› olmal›, hukuk
örselenmemelidir. Siyasete göre de¤iflen
de¤il bilimsel ve nesnel kurallar›n
geçerli oldu¤u bir hukuk uygulamas›n›n
ülkemize yak›flaca¤› gerçe¤ini bir an bile
akl›m›zdan ç›karmamal›y›z.

Brecht’in flu dizeleri ile hoflça kal›n
diyorum...

Bozuk adalet yeter art›k!
Acemi ellerle yo¤rulan,
iyi piflirilmemifl adalet yeter!
Yeter kat›ks›z kara kabuklu adalet!
Dura dura bayatlayan adalet yeter!

H
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s tanbul  Barosu Baflkan›
Av.  M u a m m e r Ay d › n ,
Ergenekon ad› verilen davada

10. dalga denilen son gözalt› ve aramalara
iliflkin 8 Ocak 2009 Perflembe günü saat
11.00’da Orhan Apayd›n Konferans
Salonu’nda bir bas›n toplant›s› yapt›.

Baflkan Ayd›n, Ergenekon Davas›
uygulamalar›n›n Anayasam›za, Ceza
Yarg›lamas› ilkelerine, Demokrasinin temel
kurallar›na adil yarg›lanma ve savunma
hakk›na ayk›r›l›klar tafl›d›¤›n› bildirdi.

Bu ayk›r›l›klar›n bir ülkenin genel
uygulamas› ve yasa yorumundan
kaynakland›¤› için iç hukuk yollar›n›n
tüketilmesi koflulu aranmadan Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi’ne yap›lacak bir
baflvurunun temelini oluflturabilece¤ini
belirten Ayd›n, flüpheli ve san›klar ile
ailelerinin bu konuda A‹HM’e yapacaklar›
baflvuru sonras›nda ülkemizin ciddi
s›k›nt›lar yaflayabilece¤ine dikkat çekti.

‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Muammer
Ayd›n, bas›na flu aç›klamay› yapt›:

“Bildi¤iniz gibi Ergenekon soruflturmas›
ile ilgili olarak ‹lk dönemlerde gözalt›na
al›nan san›klar için aç›lan kamu davas›
Silivri’de devam ederken, bir yandan da ne
zaman sonlanaca¤› bilinmez ve anlafl›lmaz
hale gelen soruflturma zinciri yeni arama
ve gözalt›larla sürmektedir.

Bir suç oluflumuna yönelik oldu¤u iddias›yla
baflla t › lan  soruflturma,  b i r  tür lü
bitirilemeyen, ucu aç›k gözalt›lar ve
tutuklamalarla devam etmektedir. 7 Ocak
2009 tarihinde gerçeklefltirilen ve halen
sürmekte olan arama ve gözalt›lar›n,
Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, MGK,
YÖK, Türk Silahl› Kuvvetleri gibi Anayasal
organlar›n en üst noktalar›nda görev yapm›fl
kiflilere yönelik olmas› dikkat çekicidir.

Her türlü bireysel ve örgütsel suç
oluflumlar›n›n hukuk düzeni içinde
soruflturulmas›,  koflullar› olufltu¤unda
tutuklama karar› verilmesi ve gerek
görüldü¤ünde flüpheliler hakk›nda kamu
davas› aç›lmas›n›n yasal bir zorunluluk
oldu¤u tart›fl›lmaz bir gerçektir. Fakat bir
suç oluflumu içinde olduklar› isnad›yla,
anayasal düzeni, rejimi ve ülkenin bölünmez
bütünlü¤ü konusundaki duyarl›l›klar›n›
gerek görev dönemlerinde, gerekse

emeklilik yaflamlar›nda özenle sürdüren
k i fl i l e r in  ev l e r inde  ve  ça l › flma
mekânlar›ndaki aramalar ve sonras›ndaki
göza l t › l a r ›  hukuk  çe rçeves inde
de¤erlendirmekte zorluk çekti¤imizi
kamuoyuna ifade etmek istiyoruz.

Gerçekten Ceza Muhakemesi Kanununda
bir suç isnad› ile karfl› karfl›ya olan kifli
bak›m›ndan ilke, önce ifade için
ça¤r›lmas›d›r, yakalama ve gözalt› ise
istisnad›r ve baz› flartlara ba¤l›d›r. Nitekim
CMK’nun 145. maddesine göre ifadesi
al›nacak veya sorgusu yap›lacak kifli
davetiye ile ça¤r›l›r, gelmezse zorla
getirilece¤i bildirilir. Ayn› Kanunun 98.
maddesine göre ise soruflturma evresinde
ça¤r› üzerine gelmeyen veya ça¤r›
yap›lamayan flüpheli hakk›nda yakalama
emri düzenlenebilece¤i belirtilmektedir.
Görüldü¤ü gibi Kanunda,  do¤rudan gözalt›
emri (karar›) fleklinde bir müessese
bulunmay›p gözalt›, yakalamaya ba¤l›
olarak devreye girebilecek bir müessesedir.
Nitekim gözalt›n› düzenleyen 91. maddenin
“yukar›daki maddeye göre yakalanan
ki fl i ,  Cumhur iye t  savc › l › ¤ ›nca
b › r a k › l m a z s a ,  s o r u fl t u r m a n › n
tamamlanmas› için gözalt›na al›nmas›na
karar verilebilir” fleklindeki hüküm de
bunu do¤rulamaktad›r. Üstelik ayn›
maddenin 2. f›kras›nda da aç›kça gözalt›na
alman›n, bu tedbirin soruflturma yönünden
zorunlu olmas›na ve kiflinin bir suçu
iflledi¤ini düflündürebilecek emarelerin
varl›¤›na ba¤l› oldu¤u belirtilmektedir.

Ayd›n: Ergenekon Davas›’n›n
toplumda siyasi amaçla yönlendirildi¤i
kuflkusu artmaktad›r

Bas›n Toplant›s›nda, ‹stanbul Barosu
Baflkan Yard›mc›s› Prof. Dr. Dr. Selçuk
Demirbulak, Genel Sekreter Av. Özden
Gönenli, Yönetim Kurulu Üyeleri
Av. Handan Do¤an, Av. Berrin Ad›yaman,
Av. Turgay Demirci, Av. Hüseyin Özbek
ve Av. Ufuk Özkap da haz›r bulundu.

‹

CMK’nun 145. maddesine göre
ifadesi al›nacak veya sorgusu
yap›lacak kifli davetiye ile ça¤r›l›r,
gelmezse zorla getirilece¤i
bildirilir. Ayn› Kanunun 98.
maddesine göre ise soruflturma
evresinde ça¤r› üzerine gelmeyen
veya ça¤r› yap›lamayan flüpheli
hakk›nda yakalama emri
düzenlenebilece¤i belirtilmektedir.
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Yakalama da hemen ve do¤rudan
baflvurulabilecek bir tedbir olmay›p bunun
için öncelikle kiflinin ifade için ça¤r›lmas›
ve bu ça¤r›ya ra¤men gelmemesi ya da
ça¤r›labilme imkân›n›n bulunmamas›
gerekir. Hukuki durum bu denli aç›kken ne
yaz›k ki yap›lan soruflturmada, t›pk› önceki
yakalama ve gözalt›larda oldu¤u gibi bu
aç›k kurallara uyulmad›¤›, ilgili yasal
düzenlemelere ayk›r› hareket edildi¤i
görülmektedir. Gerçekten dün gözalt›na
al›nan kiflilerin ço¤u belirli bir mevki ve
konumda olup belirli ikametgâhlar› bulanan
ve davetiye ile ça¤r›lmas› mümkün kifliler
oldu¤u halde, CMK’nun 145 ve bununla
ba¤lant›l› 98. maddesi atlanarak do¤rudan
yakalama karar› ç›kar›lm›fl ve gözalt›na
al ›nm›fl lard› r.  Devle t in  anayasal
organlar›ndaki sorumluluk dönemlerinde,
ülkenin bölünmez bütünlü¤ü, anayasal
rejim, laik ve demokratik düzen
konusundaki duyarl›l›klar› ile çal›flmalar›
nedeniyle bu kiflilere karfl› hukukun araç
yap›larak, birçok kez de hukuksal gereklere
yeterli özen gösterilmeden adeta hesap
sorma, öç veya rövanfl alma anlam›na
gelecek biçimde sürdürülen soruflturma
bizleri hukuk devleti ve güvenli¤i ad›na
endifleye sevk etmektedir.

‘Ergenekon’ ad› verilen davada:

1. 2500 Sayfal›k iddianame düzenlenmesi,
okunmas› ve kavranmas› olanaks›z olmas›
ve hem de bir toplama iddianame olmas›
aç›s›ndan savunma hakk›n› zedelemektedir.

2.  Birbiriyle iliflkisi olmayan çok say›da
flüpheli ve san›klar›n bir araya toplanarak
tek bir davada çözüme gidilmek istenmesi,
san›klar›n ayr› ayr› zaman dilimlerinde
yarg› lanmalar ›  savunma hakk›n›
zedelemekte adil yarg›lanma hakk›na
ayk›r›l›k oluflturmaktad›r.

3. Yarg›lamay› yapan mahkeme eski
DGM’lerin bir uzant›s›d›r ve bu durum
ba¤›ms›z yarg› ilkesini zedelemektedir.
Cezaevinde duruflma salonu kurulmas›,
ola¤an yarg›lama yöntemlerinden
say›lamaz. Bu da san›klar›n savunma ve
adil yarg›lanma hakk›n› zedelemektedir.

4.  Tekil suçlarla ilgili bulunan kan›tlar ve
yakalanan flüphelilerin gölgesinde ilgisi
olmayan yüzlerce kifli yakalama ve
gözalt›larla tedirgin edilmekte ve toplum
üstünde korku ve sindirme politikalar›
yarat›lmaktad›r. Bu tutum Anayasa’n›n
kuvvetler ayr›l›¤› ilkesine, yarg› ba¤›ms›zl›¤›
ilkesine ve demokrasinin temel kurallar›na
ayk›r›d›r.

5. Yakalanan ve gözalt›na al›nan flüpheli ve
tutuklananlarla ilgili uzun süre iddianame
haz›rlanmamas›, kiflilerin neyle suçland›¤›n›
bilmemesi, aleyhlerindeki kan›tlardan
habersiz olmalar› da anayasam›za ve
ceza yarg›lamas› ilkelerine ayk›r›l›k
oluflturmaktad›r.

6. Yukar›da say›lan maddelerde belirtilen
sak›ncalar bir ülkenin genel uygulamas› ve
yasa yorumundan kaynakland›¤›ndan iç
hukuk yollar›n›n tüketilmesi koflulu
aranmadan Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesine yap›lacak bir baflvurunun
temelini oluflturabilir.  fiüpheli ve
san›klar ile ailelerinin bu konuda A‹HM’e
yapacaklar› baflvuru sonras›nda ülkemiz
ciddi  s ›k›nt › lar  yaflayabilecekt ir.

Bu itibarla ne zaman sonlanaca¤›
bilinmeyen gözalt›lar ve tutuklamalarla
toplum bir korku atmosferi içine sokulmak,
sindirilmek, anayasal rejim de¤iflikliklerine
yönelik giriflimler karfl›s›nda kayna¤›n›
hukuktan ve ifade özgürlü¤ünden alan
tepkileri bile veremez hale getirilmek
istenmektedir. Bu iflleyifl ve süreç,
soruflturman›n hukukun d›fl›nda kalan baz›
siyasi amaçlarla yönlendirildi¤i ve
sürdürüldü¤ü kuflkusunu yaratmakta,
toplumdaki adalet ve hukuk güvenli¤i
duygular›n› zedelemektedir. Hukuk
devletinde, mevcut konumu ve statüsü ne
olursa olsun kimsenin dokunulmaz ve
denetim d›fl› olmad›¤›, planl› bir flekilde
hukuksuzluk yapanlar›n yahut hukuku
çi¤neyenlerin de bir gün mutlaka hukuka
hesap verecekleri ve hukuka ihtiyaç
duyacaklar› gerçe¤inin alt›n› çizmek ve
herkese hat›rlatmak isteriz”.

Baflkan Ayd›n, konuflmas›ndan sonra bas›n
mensuplar›n›n çeflitli sorular›n› yan›tlad›.

olislerin açt›¤› atefl sonucu felç
olan 17 yafl›ndaki Ferhat
Gerçek için yap›lan bas›n

aç›klamas›na kat›ld›¤› için tutuklanan
Engin Çeber’in cezaevinde iflkenceyle
öldürülmesine iliflkin dava bafllad›.

Engin Çeber'i Metris Cezaevi'nde
iflkenceyle öldürdükleri öne sürülen devlet
görevlileri 21 Ocak 2009 Çarflamba günü
Bak›rköy 14. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde
yarg›ç karfl›s›na ç›kt›. Barolar›n ve insan
haklar› savunucular›n›n davaya kat›lma
istemleri “suçtan do¤rudan zarar
görmedikleri” gerekçesiyle mahkemece
kabul edilmedi.

Davan›n ilk oturumuna 6's› tutuklu 41 san›k
kat›ld›.

‹stanbul Barosu “Çeber Davas›”n› ‹nsan
Haklar› Merkezi’nin görevlendirdi¤i bir
gözlemciyle izliyor.

28 Eylül 2008 tarihinde ‹stanbul’da yap›lan
bir bas›n aç›klamas›na kat›ld›¤› için
gözalt›na al›nan Engin Çeber, götürüldü¤ü
karakolda iflkence görmüfl, “polise
mukavemet” iddias› ile tutuklanm›flt›.
Ertesi günü Metris Cezaevi’ne götürülen
Engin Çeber burada bu kez de infaz
personeli taraf›ndan yap›lan iflkenceye
maruz kalm›flt›. Gördü¤ü iflkenceler doktor
raporuyla da tespit edilen Engin Çeber
kimseye haber verilmeden kald›r›ld›¤›
hastanede 10 Ekim 2008’de hayat›n›
kaybetmiflti.

Çeber’in ölümünden sonra haz›rlanan otopsi
tutana¤› ve di¤er t›bbi belgelerle de
kesintisiz iflkence gördü¤ü tespit edilmiflti.

Barolar ve hukuk örgütleri baflta olmak
üzere kamuoyunun tepkisi üzerine 1 müdür
3 infaz koruma personeli hakk›nda “iflkence
sonucu adam öldürmek” suçunu
iflledikleri iddias›yla dava aç›l›rken, iflkence
suçunu iflleyen di¤er görevliler hakk›nda
ise eziyet ve kasten yaralama suçlar›ndan
dava aç›ld›. Hiçbir san›k hakk›nda iflkence
suçunu iflledi¤i iddias›yla dava aç›lmad›.
Aç›k iflkence suçu, “eziyet” ve “kasten
yaralama” suçuna dönüfltürüldü. ‹flkence
yapan jandarma görevlilerine kasten
yaralama, polislere ise eziyet suçlamas›
yöneltildi.

Engin Çeber
davas› bafllad›

P
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stanbul Barosu üyesi avukatlar,
6 Ocak 2009 Sal› günü saat
13.00’da Beyo¤lu ‹stiklal

Caddesindeki Baro Merkez Binas›n›n
önünde topland›lar. ‹stanbul Barosu Baflkan›
Av. Muammer Ayd›n, burada bir bas›n
aç›klamas› yapt›. Avukatlar daha sonra
cüppeleriyle yürüyüfle geçtiler. Yürüyüfle,
‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri,
Merkez ve Komisyon temsilcileri ve
avukatlar kat›ld›lar.

Avukatlar yürüyüfl boyunca ‹srail’in Gazze
sald›r›s›n›, ABD ve AB’yi k›nayan sloganlar
att›lar. Taksim Cumhuriyet An›t› önüne
gelindi¤inde ‹stanbul Barosu Baflkan› Av.
Muammer Ayd›n yapt›¤› k›sa konuflmada,
‹srail sald›r›lar›n›n durdurulmas› için
hükümeti daha aktif görev yapmaya, meslek
örgütlerini, sivil toplum kurulufllar›n›, hukuk
kurumlar›n› sald›r›ya karfl› tepki göstermeye
ve uluslararas› örgütleri de göreve davet
etti. ‹srail’in Gazze’ye sald›r›lar›nda hayat›n›
kaybeden Filistinliler için bir dakikal›k
sayg› duruflundan sonra yürüyüfl sona erdi.

‹stanbul Barosu ayr›ca, orant›s›z güç
kullanarak Gazze’de insanl›k suçunu iflleyen
‹srail’in k›nanmas› için uluslararas› hukuk
kurumlar›na, Uluslararas› Avukatlar Birli¤i
ve Avrupa Avukatlar Federasyonuna
baflvuruyor.

‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Muammer
Ayd›n, Baro önünde afla¤›daki bas›n
aç›klamas›n› yapt›:

“‹srail, Hamas’›n füze sald›r›lar›n› gerekçe
göstererek Gazze’ye havadan, karadan ve

denizden bafllatt›¤› yo¤un bombard›man›
ha len  sürdürmek ted i r.  Bu  a¤ › r
bombard›man sonucu yüzlerce sivil, kad›n,
çocuk hayat›n› kaybetmifltir. ‹srail,
sald›r›n›n Hamas’a yönelik oldu¤unu
aç›klasa da Gazze ve çevresindeki binlerce
konutun, okulun, hastane ve sivil yerleflim
yerlerinin tahrip edilmesi Filistin halk›n›n
yaflam alanlar›n›n ve yaflam haklar›n›n
bilinçli bir biçimde ortadan kald›r›lmas›n›n
amaçland›¤›n› göstermektedir.

Yurtlar›ndan kovularak Gazze fleridine
s›k›flt›r›lm›fl, ambargo alt›nda, zor
koflullardaki bir halk›n son s›¤›na¤› olan
bar›naklara, sosyal tesislere, kentsel dokuya
ve her türlü altyap›ya karfl› düzenlenen
sald›r› bölgede insan yaflam›n›n olanaks›z
hale getirilmesinin amaçland›¤›n›
düflündürmektedir.

‹srail’in orant›s›z güç kullan›m› ve ölçüsüz
fliddeti evrensel hukuk kurallar› ve
milletleraras› sözleflmelerle kabul edilmifl
olan ilkelere tümüyle ayk›r› olmas›na karfl›n
ABD ve AB taraf›ndan b›rakal›m karfl›
ç›k›lmas›n›, onaylan›r bir tav›r içinde
olunmas› son derece dikkat çekicidir. Bu
çifte standard› ve yandafll›¤› fliddetle
k›n›yoruz.

Kald› ki ABD’nin stratejik orta¤› olmas›n›n
yan›nda, BOP (Büyük Ortado¤u Projesi)
olarak adland›rd›¤› bölgeye yönelik
emperyalist politikas›n›n en önemli
müttefikinin de ‹srail oldu¤u ak›ldan
ç›kar›lmamal›d›r.

Kuruluflundan günümüze kadar baflta
Filistin halk› olmak üzere, komflular›na
karfl› sürdürdü¤ü iflgal, fliddet ve
sald›rganl›k politikalar› ile ‹srail 1949
tarihli Cenevre konvansiyonlar›n› ve
özellikle; “Kara Savafl›nda Yaral›lar›n ve
Hastalar›n Durumlar›n› ‹yilefltirme
Hakk›nda Sözleflme” “Savafl Zaman›nda

Sivil Halk›n Korunmas›na ‹liflkin
Sözleflme” hükümlerini yok saymaktad›r.
Yine bu sald›rganl›k; “Birleflmifl Milletler
Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme” ve “Acil
Durumlarda ve Silahl› Çat›flma Halinde
Kad›nlar›n ve Çocuklar›n Korunmas›na
‹liflkin Bildiri” ilkelerinin ‹srail taraf›ndan
yok say›ld›¤›n›n en aç›k göstergesidir.

‹srail’in ölçüsüz fliddeti ve ac›mas›z
bombard›man› sonucu Gazze’nin altyap›s›
tamamen çökertilmifl, su, g›da, enerji
kaynaklar›, ulafl›m, can güvenli¤i tamamen
ortadan kald›r›lm›fl, bölgenin tamam›nda
her türlü fiziki mekân ve en önemlisi sivil
halk hedef haline getirilmifltir.

ABD ve AB’nin yan›nda tüm dünyan›n
gözleri önündeki bu insanl›k trajedisine
karfl› Arap rejimleri de dikkat çekici bir
sessizlik içindedir. ‹nsanl›¤›n ortak
vicdan›n›n harekete geçmesi gereken anlar
vard›r. Yaflanan süreç, dünya halklar›n›n
yan›nda devletlerin de bu haks›z, insanl›k
de¤erlerini hiçe sayan katliama karfl›
ç›kmas›n› zorunlu k›lan bir zaman kesitidir.

Meslek örgütleri, hukuk kurumlar›, Barolar
‹srail’in ölçüsüz fliddetine, orant›s›z güç
kullan›m›na, ac›mas›z katliamlar›na
karfl› sorumluluk bilinci içinde seslerini
yükseltmelidir. Türk halk›n›n ortak
vicdan›n›n sesine, hakl› tepkisine siyasal
iktidar da duyars›z kalmamal›d›r. Türkiye,
iktidar›yla muhalefetiyle gereken tepkiyi
gereken duyarl›l›kla göstermelidir.

‹stanbul Barosu, ‹srail’e, Gazze’ye ve
Filistin halk›na yönelik sald›r›y› ve katliam›
bir an önce durdurmas›, abluka ve
ambargoyu kald›rmas›, insan haklar›n›n
dikkate al›narak iflgale son verilmesi
ça¤r›s›nda bulundu¤unu, kamuoyuna
sayg›yla duyurur”.

‹srail’in
Gazze
sald›r›s›n›
k›nad›k

‹

‹srail’in Gazze’ye sald›rarak
yüzlerce Filistinlinin ölmesine
neden olmas›n› bir insanl›k
suçu ve insan haklar› ihlali
olarak gören ‹stanbul Barosu,
düzenledi¤i yürüyüflle ‹srail’i
k›nad›.
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taj E¤itim Merkezi Yürütme
Kurulu Üyelerinin de haz›r
bulundu¤u toplant›y› Yürütme

Kurulu Üyesi Av. Yusuf Do¤an yönetti.
Ulu Önder Atatürk, flehitlerimiz ve
yitirdi¤imiz meslektafllar›m›z için yap›lan
sayg› duruflundan sonra ‹stiklal Marfl›
söylendi.

Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan
‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Muammer
Ayd›n, 17. Dönem Staj E¤itim Program›’n›n
Merkez Binam›z bitifli¤inde restore edilen

yeni binada gerçeklefltirilece¤ini bildirdi.
Yeni binan›n eskisine oranla daha küçük
oldu¤unu belirten Ayd›n, Merkez Bina’n›n
olanaklar›ndan da yararlan›larak mekân
sorununun çözülece¤ini  söyledi .
E¤itimin, ders programlar› daha da
güncellenerek, gelifltirilerek, özelikle
avukatl›k hukuku ve uygulamada avukatl›¤a
yönelerek verilece¤ini ifade eden Muammer
Ayd›n, staj döneminde edindikleri bilgileri
birlefltiren, tecrübe kazanan ve bunu
uygulayanlar›n önemli kazan›mlar
sa¤lad›¤›n› vurgulad›.

Stajyerlerin, staj dönemindeki uygun zaman›
uygulamada bulamayacaklar›n› kaydeden
Ayd›n, bu nedenle staj döneminin iyi
de¤erlendirilmesini, avukatlar›n bir yandan
hayat kavgas› verirken, bir yandan da bu
ülkenin ihtiyac› olan hukuka ve yarg›ya
katk› da meslektafllar›m›z için bir görev
oldu¤unu bildirdi. Bunun bir anlamda
topluma önderlik demek oldu¤unu, çünkü
avukatlar›n ayn› zamanda toplum önderi
olduklar›n›n alt›n› çizen ‹stanbul Barosu

Baflkan›, “Bunu staj›n›z bitti¤inde
mesle¤inizi yerine getirirken çok daha iyi
kavrayacak çok daha önemli oldu¤unu
göreceksiniz” dedi.

‹stanbul Barosu’nda yap›lan görevlerin
gönüllülük esas›na dayand›¤›n›, bu
yöntemin yap›lan iflteki eme¤i daha da
de¤erli k›ld›¤›n› hat›rlatan Muammer Ayd›n,
konuflmas›n›n son bölümünde stajyer
avukatlara baz› ö¤ütlerde bulundu:
“Siz lere  sunulan e¤i t im de¤erl i
meslektafllar›m›z›n baroya ay›rd›klar›

zaman ve bunu sizlerle paylaflmaktan
kaynaklanmaktad›r. Yeni e¤itim döneminde
sizlere avukatl›k hukuku ve uygulamada
avukatl›k konusunda çok de¤erli bilgiler
verilecektir. Sizler de bu e¤itimden olanca
gücünüzle yararlanmal› ve bir toplum
önderi olarak hukukumuza ve yarg›m›za
de¤er l i  ka tk › lar  sa¤ lamak  i ç in
çal›flmal›s›n›z”.

Stajyerlere e¤itim döneminde baflar›lar
dileyen Ayd›n, kendilerini k›sa zamanda
aralar›nda görmek istediklerini söyledi.

SEM Yürütme Kurulu Baflkan› Av. Vehbi
Kahveci de konuflmas›nda, stajyerlerin iyi
bir insan ve iyi biri avukat olmas› için
çal›flacaklar›n› bildirdi. Her avukat›n bir
idol oluflturmas› gerekti¤ini belirten
Kahveci, bu y›l e¤itimde yeni bir
uygulama bafllatt›klar›n›, her gün
Yürütme Kurulundan bir üyenin nöbetçi
olarak görevlendirilece¤ini ve dersleri
dinleyece¤ini söyledi.

Kahveci, stajyerlere hitaben de flöyle dedi:

“Sizden ricam›z baro yönetimi ile iliflkide
olunuz ve baro bünyesinde tart›flma ortam›
sa¤layacak bir mail a¤› kurulmas›n›
sa¤lay›n›z. Bu a¤la problemlerimizi
konuflal›m, varsa bir s›k›nt›m›z ortaya
koyal›m ve bir tart›flma ortam› sa¤layal›m.
Sorunlar›n›z› Yürütme Kurulu Üyelerimizin
mail adreslerine bildirirseniz bizim onlar›
Yönetim Kurulu’na iletmemiz mümkün
olur”.

Konuflmalardan sonra geçen dönem SEM
Yürütme Kurulu Baflkan› ve üyelerine birer
plaket verildi. Baflkan Ayd›n, plaket
töreninde yapt›¤› konuflmada, Staj E¤itim
Merkezi’nin ilk kez ‹stanbul Barosu’nda
önceki Baflkanlardan Av. Turgut Kazan
döneminde kuruldu¤unu, bunun öteki
Barolara örnek oluflturdu¤unu, Staj E¤itim
Merkezi’nin çok baflar›l› çal›flmalar
yapt›¤›n› bildirdi.

Baflkan Ayd›n, geçen dönem SEM Yürütme
Kurulu Baflkan› Av. Berra Besler ve
Yürütme Kurulu Üyeleri Av. Füsun
Dikmenli, Av. Oya fiahin, Av. Yusuf
Do¤an, Av. Turgay Demirci, Av. Atefl
Atayakul ve Av. Erdem ‹lker Mutlu’ya
yapt›klar› baflar›l› çal›flmalardan dolay›
teflekkür etti ve kendilerine birer plaket
sundu.

Plaket töreninden sonra yeni e¤itim
döneminin ilk dersini önceki dönem Baro
Baflkanlar›ndan Av. Turgut Kazan verdi.

Staj E¤itim Merkezi
yeni e¤itim y›l›na bafllad›
Staj E¤itim Merkezi’nin yeni e¤itim y›l›na bafllamas› dolay›s›yla
13 Ocak 2009 Sal› günü saat 17.00’da Orhan Apayd›n Konferans
Salonu’nda bir toplant› düzenlendi.

Av. Turgut
Kazan

S
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stanbul Barosu Baflkanl›¤›, 10 Haziran 2008 tarih ve
1967 say›l› yaz›yla Adalet Bakanl›¤›’na baflvurarak
uzlaflt›rmac› ücret ve giderleriyle ilgili düzenlemenin

haks›zl›klara yol açt›¤› ve ücretlerin ödenmedi¤ini belirterek
ma¤duriyetlere neden oldu¤unu bildirmiflti. Yaz›da uzlaflt›rmac›lar
taraf›ndan uzlaflt›rma raporlar›n›n tanzim edilip teslim edilmesine
ra¤men uygulanmas›n›n bilinmedi¤i gerekçesiyle uzlaflt›rmac›
ücreti için sarf karar› düzenlenmeyerek uzlaflt›rmac› ücretlerinin
ödenmedi¤i, yine uzlaflt›rmac› giderleri için sarf karar› yaz›lmamas›
gerekirken uzlaflt›rmac› ücreti ile birlikte sarf karar›nda uzlaflt›rmac›
taraf›ndan yap›lan giderler de yaz›lmak suretiyle giderlerin ikinci
bir vergilendirmeye tabi tutulmas› neticesi hak kayb›na yol aç›ld›¤›
ile uzlaflt›rmac› ücret ve giderlerinin ödenmesine karar verilmesine
ra¤men uzlaflt›rmac›lara ödeme yap›lmad›¤› belirtilmifl ve
uzlaflt›rmac›lar›n ma¤duriyetlerinin giderilmesi istenmiflti.

Adalet Bakanl›¤› Ceza ‹flleri Genel Müdürlü¤ü’nün 31.12.2008
tarih ve 66536 say›l› yaz›s›nda 7 madde halinde uzlaflt›rmac›lara
verilecek ücret ve uyulmas› gereken düzenleme ile ilgili bilgi
verildi ve sonuç olarak flöyle denildi:

“Görüldü¤ü üzere; uzlaflt›rmac› haz›rlad›¤› raporuyla birlikte
uzlaflt›rma ifllemleri için yapm›fl oldu¤u masraflar› gösteren belge,
gider pusulas› veya rayice uygun yaz›l› beyan ile serbest meslek
makbuzunu Cumhuriyet savc›s›na veya hâkime verdikten sonra
yarg›lama gideri olarak kabul edilen bu giderlerin ve Cumhuriyet
savc›s› veya hâkim taraf›ndan an›lan Yönetmelikte belirlenen

ölçütlere göre takdir edilen ücretin sarf karar› düzenlenerek ilgili
ödenekten karfl›lanmas› gerekmektedir”.

Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›’ndan da bilgi al›nd›¤›
belirtilen Adalet Bakanl›¤› Ceza ‹flleri Genel Müdürlü¤ü’nün
yaz›s›nda flöyle denildi:

“Di¤er taraftan; Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›’ndan
al›nan 05.12.2008 tarihli ve B.07. l. G‹B.0.03.43/4372 -9 -1 19483
say›l› yaz›da; "...Ücret kapsam›nda de¤erlendirilen gider
karfl›l›klar›n›n bir k›sm› gelir vergisinden istisna edilmifltir. Buna
karfl›l›k, uzlaflt›rmac›lara gider karfl›l›¤› olarak yap›lan ve madde
kapsam›nda istisna olarak belirtilmemifl olan ödemelerin, ücret
kapsam›nda gelir vergisine tabi tutulmas› gerekmektedir.
Uzlaflt›rmac› taraf›ndan yap›lan masraflara ait belgelerin
Bakanl›¤›n›z ad›na düzenlenmesi ve mal ve hizmet bedellerinin
alacakl› bulunan kiflilere Bakanl›¤›n›zca do¤rudan ödenmesi
hâlinde bu ödemelerin ücret olarak de¤erlendirilemeyece¤i
tabiidir." ifadelerine yer verilmifltir.

Bu itibarla; Konunun yukar›daki hükümler ile Maliye Bakanl›¤›’n›n
yaz›s› çerçevesinde de¤erlendirilerek çözülmesinin uygun olaca¤›
düflünülmektedir”.

Not: Yaz›n›n tam metni ‹nternet sitemizde

Adalet Bakanl›¤› uzlaflt›rmac›
ücret ve giderlerine aç›kl›k getirdi

eza Muhakemesi Kanunu (CMK) gere¤ince
görevlendirilen müdafi ve vekillere yap›lacak ödemelere
iliflkin Adalet ve Maliye Bakanl›klar›nca haz›rlanan

Tebli¤ 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlü¤e girdi.

31 Aral›k 2008 Çarflamba günü 27097 say›l› Resmi Gazete’nin 6.
mükerrer say›s›nda yay›nlanan Tebli¤de yap›lacak ödemelerin
amaç, kapsam ve dayana¤› belirtiliyor ve tarifeye yer veriliyor.

 Adalet ve Maliye Bakanl›klar›nca haz›rlanan Tebli¤ flöyle:

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Tarifenin amac›, 4.12.2004 tarihli ve 5271
say›l› Ceza Muhakemesi Kanunu gere¤ince soruflturma ve
kovuflturma makamlar›n›n talebi üzerine görevlendirilen müdafi
veya vekil lere ödenecek mebla¤lar›  bel i r lemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gere¤ince
görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacaklar› hukuki yard›mlar
için uygulan›r.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Tarife, 23.3.2005 tarihli ve 5320 say›l› Ceza

Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama fiekli Hakk›nda
Kanunun 13 üncü maddesi gere¤ince haz›rlanm›flt›r.

Tarife
MADDE 4 - (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gere¤ince yap›lan
hukuki yard›mlara yönelik ifllemlerde;

a) Soruflturma evresinde takip edilen ifller için 146 TL,
b) Sulh Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 226 TL,
c) Asliye Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 248 TL,
ç) A¤›r Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 452 TL,
d) Çocuk Mahkemeleri:
1) Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 248 TL,
2) Çocuk A¤›r Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 452
TL,
e) ‹cra Ceza ve Fikrî ve S›naî Haklar Ceza Mahkemesi gibi
mahkemelerde takip edilen davalar için 248 TL,
f) Kanun Yollar› Mahkemeleri:
1) Bölge Adliye Mahkemelerinde görülen duruflmal› davalar için
452 TL,
2) Yarg›tay’da görülen duruflmal› davalar için 506 TL, ödenir.

Yürürlük
MADDE 5 - Bu Tarife 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlü¤e girer.

CMK 2009 tarifesi

C
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mekli ‹stanbul A¤›r Ceza
Mahkemesi Baflkan› Atilla
Hekimo¤lu’nun yönetti¤i

forumda Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Metin
Feyzio¤lu “Savunma Hakk› ve Gizli Tan›k”
konusunu ele ald›.

Forumun aç›l›fl konuflmas›n› yapan Türk
Ceza Hukuku Derne¤i Genel Sekreteri Prof.
Dr. Köksal Bayraktar, Forum Baflkan› ve
konuflmac›s› hakk›nda tan›t›c› bilgiler verdi.

“Gizli Tan›k” kavram›n›n CMK’ya 58.
maddeyle girdi¤ini, yasan›n üç y›ld›r
yürürlükte olmas›na ra¤men uygulamada
böyle bir fleyle karfl›lafl›lmad›¤›n› belirten
Emekli ‹stanbul A¤›r Ceza Mahkemesi
Baflkan› Atilla Hekimo¤lu, Terörle
Mücadele Kanunu’nda da benzer
düzenlemeler bulundu¤unu ancak 58.
madde kapsam›n›n çok farkl› oldu¤unu
söyledi.

Maddi gerçe¤i ortaya ç›karma s›ras›nda
hukuka uygun deliller elde etmek
gerekti¤ini vurgulayan Hekimo¤lu, gizli
tan›k uygulamas›n›n buna ne yönde katk›
verece¤inin ve savunma hakk›n› ne ölçüde
örseleyece¤inin bilinmedi¤ini bildirdi.

Ergenekon Davas›’ndaki kadar kuflku
uyand›racak bir biçimde soruflturma
yap›lmas›n›n görülmedi¤ini kaydeden
Hekimo¤lu, bu davada çetelerle mücadele
eden kamu görevlilerinin çetecilerle ayn›
kefeye konulmas›n›n hayret uyand›rd›¤›n›,
bu konuda TBB ve ‹stanbul Barosu’nun
ç›k›fllar›n› takdirle karfl›lad›¤›n› anlatt›.

Konuflmas›nda CMK 47 ve 58. maddeleri
yorumlayan Ankara Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Metin
Feyzio¤lu da, CMK’n›n ilgili maddelerinin
duruflma aleniyetine ve savunma hakk›na
s›n›r lamalar  get i rdi¤ini  bi ldirdi .

CMK 47. maddenin “Devlet S›rr›”n›
düzenledi¤ini, bu maddenin maddi gerçe¤e
ulaflmak amac›yla konuldu¤unu, ancak
uygulamada savunma hakk›n› k›s›tlad›¤›n›
belirten Feyzio¤lu, “Savunma hakk› olmazsa
ceza muhakemesi amac›na ulaflamaz, bu
kutsall›ktan öte bir durumdur. Devlet s›rr›n›
aç›klama yöntemi san›¤›n aleyhine ve onu
mahkûm etmeye yönelikse bunu kabul etmek
mümkün de¤ildir. Bu ürkütücü düzenlemedir
ve hiçbir ça¤dafl ülkenin hukuk sisteminde
yoktur, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’ne
de yüzde yüz ayk›r›d›r” dedi.

CMK 48. maddenin “Gizli Tan›k”la ilgili
düzenlemeyi hukukumuza soktu¤unu
hat›rlatan Feyzio¤lu, tan›¤a sorulacak
sorular ve tan›¤›n korunmas›na iliflkin flu
de¤erlendirmeleri yapt›:

3 Tan›¤a, ilk önce ad›, soyad›, yafl›, ifli ve
yerleflim yeri, iflyerinin veya geçici olarak
oturdu¤u yerin adresi, varsa telefon
numaralar› sorulur. Gerekirse tan›kl›¤›na
ne dereceye kadar güvenilebilece¤i
hakk›nda hâkimi ayd›nlatacak durumlara,
özellikle flüpheli, san›k veya ma¤dur ile
iliflkilerine dair sorular yöneltilir.

3 Tan›k olarak dinlenecek kiflilerin
kimliklerinin ortaya ç›kmas› kendileri veya
yak›nlar› aç›s›ndan a¤›r bir tehlike
oluflturacaksa; kimliklerinin sakl› tutulmas›
için gerekli önlemler al›n›r. Kimli¤i sakl›
tutulan tan›k, tan›kl›k etti¤i olaylar› hangi
sebep ve vesile ile ö¤renmifl oldu¤unu
aç›klamakla yükümlüdür. Kimli¤inin sakl›
tutulmas› için, tan›¤a ait kiflisel bilgiler,
Cumhuriyet Savc›s›, Hâkim veya Mahkeme
taraf›ndan muhafaza edilir.

3 Haz›r bulunanlar›n huzurunda dinlenmesi,
tan›k için a¤›r bir tehlike teflkil edecek ve
bu tehlike baflka türlü önlenemeyecekse
ya da maddi gerçe¤in ortaya ç›kar›lmas›
aç›s›ndan tehlike oluflturacaksa; hâkim,
haz›r bulunma hakk›na sahip bulunanlar
olmadan da tan›¤› dinleyebilir. Tan›¤›n
dinlenmesi s›ras›nda ses ve görüntülü
aktarma yap›l›r. Soru sorma hakk› sakl›d›r.

3 Tan›kl›k görevinin yap›lmas›ndan sonra,
kiflinin kimli¤inin sakl› tutulmas› veya
güvenli¤inin sa¤lanmas› hususunda al›nacak
önlemler, ilgili kanunda düzenlenir.

3 ‹kinci, üçüncü ve dördüncü f›kra
hükümleri, ancak bir örgütün faaliyeti
çerçevesinde ifllenen suçlarla ilgili olarak
uygulanabilir.

Gizli tan›k dinlemeleriyle ilgili Avrupa
‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin kararlar›ndan
örnekler de sunan Prof. Dr. Metin
Feyzio¤lu, önemli olan›n adil yarg›lanma
hakk›na dayal› bir sistemin getirilmesi
oldu¤unu, ancak CMK ile getirilen sistemin
ceza muhakemesinin ça¤dafl anlam›na
ayk›r› ve savunuma hakk›n› da k›s›tlay›c›
oldu¤unu sözlerine ekledi.

Feyzio¤lu: CMK, Savunma
Hakk›n› K›s›tl›yor
‹stanbul Barosu, Türk Ceza Hukuku Derne¤i ve Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti’nin ortaklafla düzenledikleri Pazartesi
Forumlar›’n›n üçüncüsü, 12 Ocak Pazartesi günü saat 17.00’da
‹stanbul Barosu Orhan Apayd›n Konferans Salonu’nda yap›ld›.

Gizli Tan›k dinlemeleriyle ilgili
Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi’nin kararlar›ndan
örnekler de sunan Prof. Dr. Metin
Feyzio¤lu, önemli olan›n adil
yarg›lanma hakk›na dayal› bir
sistemin getirilmesi oldu¤unu,
ancak CMK ile getirilen sistemin
ceza muhakemesinin ça¤dafl
anlam›na ayk›r› ve savunuma
hakk›n› da k›s›tlay›c› oldu¤unu
bildirdi.
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anelin aç›l›fl konuflmas›n›
yapan ‹stanbul Barosu Baflkan›
Av. Muammer Ayd›n, 1915

y›l›nda tehcir s›ras›nda yaflanan olaylar›n
soyk›r›m olarak kabul edilemeyece¤ini,
bu konuda devlet politikas› olmas›
gerekti¤ini, oysa Osmanl› Devleti’nin böyle
bir politikas›n›n bulunmad›¤›n› bildirdi.

1915 olaylar› ile ilgili olarak ‹ngiliz iflgali
s›ras›nda 144 kiflinin soyk›r›m iddias›yla
Malta’ya sürüldü¤ünü, ancak soyk›r›m
yapt›klar›na iliflkin delil bulunamad›¤› için
beraat edip b›rak›ld›klar›n› hat›rlatan Ayd›n,
bir tak›m odaklar›n bu tarihi gerçekleri
görmek istemediklerini, as›l niyetlerinin
ise toprak ve tazminat taleplerine zemin
haz›rlamak oldu¤unu söyledi.

Ermeni terör örgütü ASALA’n›n uluslararas›
düzeyde görev yapan 41 Türk temsilcisini
katletmesine, Bosna-Hersek’te S›rp
terörünün binlerce müslüman› öldürmesine
dünyan›n seyirci kald›¤›n› kaydeden
Muammer Ayd›n, demokrasi flampiyonlu¤u
iddias›ndaki ülkelerin parlamentolar› da
Ermeni Diasporas›’n›n etkisinde kalarak
1915 olaylar›n› soyk›r›m olarak kabul
ettiklerini ve bunun inkâr›n› suç sayarak
hukuka ve ahlaka s›¤mayan davran›fllarda
bulunduklar›n› belirtti.

Ermenilerin yaklafl›k 800 y›l Osmanl›
Devleti’nde bar›fl içinde yaflad›klar›n›,
ifl hayat›nda ve devlet hayat›nda söz sahibi
olduklar›n› ifade eden ‹stanbul Barosu
Baflkan›, tehcirin savaflan bir orduya
zarar vermeye çal›flan çetecilere karfl›
uyguland›¤›n›,  ç›kar amaçl›  baz›
çapulcular›n sald›r›lar›n› önlemek amac›yla
da Ermeni vatandafllar›n daha güvenli bir
bölgeye götürüldü¤ünü, tehcir uygulamas›
d›fl›nda kalan Ermenilere ise hiçbir zarar
verilmedi¤ini bildirdi.

Kamuoyunda genifl yank› bulan “özür
kampanyas›”na da de¤inen Ayd›n, “özür
kampanyas› anlams›zd›r. Kim kimden,
ne ad›na, kim için ve niçin özür diliyor.

Bu konuda kafa kar›flt›rmaya çal›flmak
kimsenin haddi ve hakk› de¤ildir” dedi.

Paneli yöneten Av. Hüseyin Özbek,
panelistleri teker teker tan›tt› ve ilk sözü
Milletvekili, Emekli Büyükelçi Onur
Öymen’e verdi.

Türkiye’nin gündeminde daha önemli
konular varken 1915’de yaflanan olaylar›n
tart›fl›ld›¤›n›, oysa Ermenistan’›n Yukar›
Karaba¤’› iflgal etti¤ini, iflgalde 20 bin
Azerinin öldü¤ünü ve 1 milyon Azerinin
de göç etmek zorunda b›rak›ld›¤›n›
hat›rlatan Öymen, Ermenistan’›n bu konuda
bir ad›m dahi geri atmad›¤›n› ve asla ödün
vermedi¤ini söyledi.

41 d›fl temsilcimizi katleden ASALA
militanlar›n›n Erivan’da elini kolunu
sallayarak dolaflt›¤›n›, hiç birinin
yarg› lanmad›¤›n›  ve  kendi ler ine
kahramanl›k payesinin verildi¤ini belirten
Onur Öymen, “Bütün dünyan›n gözleri
önünde geliflen bu olaylarda biz kendimizi
iyi anlat›yoruz, ama karfl›m›zdaki bunlar›
duymak istemiyor” dedi. 1915 olaylar›n›n

1894’de Ermeni Taflnak Örgütü’nün fliddet
eylemlerine bafllamas›n›n bir sonucu
oldu¤unu belirten Öymen, Ermeni
iddialar›n›n savunuculu¤unu yapan
Diaspora’n›n dünya ile yak›n iliflkiler
kurdu¤unu, ‹ngilizlerin ‘Mavi Kitap’› gibi
Türkiye’yi suçlayan pek çok propaganda
malzemesi yay›nlatt›¤›n›, Parlamentolar›
etkiledi¤ini söyledi.

Onur Öymen, bütün bu iddialara karfl›n
Türkiye’den bir ad›m atmas›n›n, milli maçta
oldu¤u gibi jest yapmas›n›n beklendi¤ini,
oysa bu tür davran›fllar›n karfl› tarafa “zaaf”
izlenimi vermekten baflka bir ifle
yaramad›¤›n› söyledi.

Gazeteci-Yazar Gürbüz Evren, bir siyaset
bilimci olarak Ermeni ‹ddialar›n›n tamamen
siyasallaflt›¤›n› söyleyebilece¤ini,
çünkü “Soyk›r›m› ‹ddialar›”n›n Avrupa
ülkelerinde ders kitaplar›na konuldu¤unu
ve ö¤rencileri bu bilinçle yetifltirdiklerini
bildirdi.

“Özür Kampanyas›”n› bafllatanlar›n
Türkiye’de her olumsuz tafl›n alt›ndan

Ermeni iddialar› ve
tarihi gerçekler

‹stanbul Barosu’nca düzenlenen “Ermeni ‹ddialar› ve Tarihi
Gerçekler” bafll›kl› panel 3 Ocak 2009 Cumartesi günü saat
14.00-19.00 aras›nda Orhan Apayd›n Konferans Salonu’nda
yap›ld›. Genifl bir kat›l›mla gerçekleflen paneli ‹stanbul Barosu
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hüseyin Özbek yönetti.
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ç›kt›¤›n› hat›rlatan Evren, bu kampanyan›n
Ermenileri ötekilefltirdi¤ini, bunun
psikolojik savafl›n bir parças› oldu¤unu
ve Türkiye’yi çok tehlikeli bir yola
sokabilece¤ini söyledi.

Ermeni Diasporas›’n›n tüm dünyada
soyk›r›m› kabul ettirmek için çal›flt›¤›n›,
olaylar›n 100. y›l› olan 2015’de büyük bir
kampanya planlamalar›n›n beklendi¤ini
an›msatan Gürbüz Evren, bu çerçevede
Türkiye’nin karfl›laflabilece¤i politikalar›
flöyle s›ralad›:

3 Türkiye’de soyk›r›m savunucular›
yaratmak ve onlar›  desteklemek,

3 Banka ve sigorta flirketleri aleyhine hayat
sigortas› davalar› açarak Türkiye’yi zor
durumda b›rakmak,

3 Soyk›r›m› ve inkâr yasas›n› kabul eden
parlamento say›s›n› art›rmak, bu konuda
ABD’nin yeni yönetimine bask› yapmak,

3 Türkiye’nin soyk›r›m yapt›¤›na iliflkin
konular› ders kitaplar›nda yayg›nlaflt›rmak,

3 Atatürk’ün Ermenilere iliflkin söyledi¤i
sözleri çarp›tmak,

3 Nüfus bilgilerinin kitaplarda yer almas›n›
sa¤lamak ve Anadolu’nun genleriyle
oynamaya yönelik çabalarda bulunmak.

Emekli Büyükelçi Ömer Engin Lütem,
“ E r m e n i l e r d e n  Ö z ü r  D i l e m e
Kampanyas›”na 2008’in son günü
itibariyle 26 bin, karfl› kampanyaya ise
600 bin imza at›ld›¤›n›, arada ciddi bir fark
bulundu¤unu bildirdi.

Soyk›r›m olay›n›n 2. Dünya Savafl›’nda
Yahudi katliam›yla ortaya ç›kt›¤›n›, 1948
y›l›nda Birleflmifl Milletler taraf›ndan kabul
edilen sözleflmenin 2. maddesiyle hukuki
bir temele oturtuldu¤unu ve bugüne
kadar sözleflmeyi 200’e yak›n devletin
imzalad›¤›n› belirten Lütem, sözleflmeye
göre soyk›r›m›n etnik, dinsel, ulusal ve
›rksal nedenlerle yap›lmas› gerekti¤ini
kaydetti.

Soyk›r›m›n bir katliam oldu¤unu,
ancak boyutla de¤il nedenle ilgili
bulundu¤unu, bazen soyk›r›m nedeniyle iki
kifliyi öldürmek bile soyk›r›m suçunu
oluflturabilece¤ini anlatan Lütem,
“Belirlenen nedenlere dayal› olarak ayn›
gruba mensup olanlar›n öldürülmesi,
fiziksel, ruhsal iflkenceye tabi tutulmas›,
do¤umlar›n›n önlenmesi ve çocuklar›n›n
bir baflka gruba verilerek yaflam
koflullar›n›n de¤ifltirilmesi soyk›r›m suçu
say›l›r” dedi.

1948 Sözleflmesi çerçevesinde dünyada
Yahudi katliam›, Bosna ve Raunda
katliamlar›n›n soyk›r›m say›ld›¤›n› belirten
Lütem, hukuki aç›dan 1915 olaylar›n›
de¤erlendirirken flunlar›  söyledi:

“1915 olaylar› bir soyk›r›m de¤ildir.
Çünkü onlar› yok edecek bir örgüt ve tesisler
yoktur. Türklerin toplu mezarlar› ortaya
ç›kar›lm›flt›r ve Ermenilere ait toplu mezar
yoktur. 1915 olaylar›n› soyk›r›m olarak
kabul eden bir mahkeme karar› yoktur.
Osmanl› döneminde gerçekleflen olaylardan
Türkiye Cumhuriyeti manen dahi sorumlu
de¤ildir. Baz› ülkelerin ald›klar› soyk›r›m
kararlar›n›n ise yapt›r›m› yoktur”.

Av. Gülseren Aytafl, ortak tarih komisyonu
kurulmas›na ilke olarak karfl› ç›kt›¤›n›,
komisyon karar›n›n hukuki sonuç
do¤urabilece¤ini, bunu kabul etmemenin
mümkün olamayaca¤›n› savundu.

Türkiye, Ermenistan, Gürcistan ve
Azerbaycan aras›nda imzalanan Kars
Antlaflmas›’n›n Ermeni sorununu
çözdü¤ünü belirten Aytafl, Türkiye’nin
hiçbir komflusuyla s›n›r sorununun
olmad›¤›n›,  Türkiye’nin kimsenin
topra¤›nda ve kayna¤›nda gözünün
bulunmad›¤›n› bildirdi.

 Av. Kegam Karabetyan ise konuflmas›nda
ayd›nlar›n özür dileme kampanyas›n›
elefltirerek “Ben Ermeni oldu¤umu
anlamadan büyüdüm. Bu yafl›ma geldim
hat›rlatt›lar. Bizim her zamandan daha çok
birlik ve beraberli¤e ihtiyac›m›z var” dedi.

As›l amac›n Türkiye'nin zay›f düflürülmesi
ve Türkiye'deki Ermenileri basamak olarak
kullan›p hedef yapmak oldu¤unu anlatan
Karabetyan, flunlar› söyledi: "Bu flartlar
alt›nda sözde soyk›r›m oldu¤u görüflünde
de¤ilim. Bu çapulcular›n ve katliam yapan
bu insanlar›n yüzünden maalesef biz
basamak olarak kullan›lm›fl›z. Merdiven ve
mafla olarak kullan›lm›fl›z. Bu d›fl güçler
imparatorlu¤u parçalad›lar. fiimdi
diyorsunuz ki, 'Türkiye tazminat ödesin.'
Bu tazminat› Türkiye'ye onlar ödeyecek."

Panelistlerin konuflmalar›ndan sonra
soru-cevap bölümüne geçildi. Panelin
sonunda oturumu yönetim ‹stanbul Barosu
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hüseyin Özbek
taraf›ndan konuflmac›lara birer plaket
sunuldu.
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Av. Hüseyin Özbek
Q

‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu ÜyesiQ

Tarihimizle yüzleflmek
Cumhuriyet’le hesaplaflmak

on dönemde s›k duyulan
sözlerden biri de tarihimizle
yüzleflmek. Kimi köfle yazarlar›,

kimi akademisyenler, kimi politikac›lar
epeydir  tar ihimizle  yüzleflmenin
zorunlulu¤undan söz etmekteler. fiu an
yaflan›lan s›k›nt›lar›n, toplumsal çat›flmalar›n
tarihimizle yüzleflmeyip resmi tezlerin
kabullenilmesinden kaynakland›¤›n›
söylemekteler.
       Bunlara göre resmi tarihi öteleyip,
gerçeklerle yüzleflip hesaplafl›rsak her fley
peri k›z›n›n sihirli çubu¤u de¤mifl gibi
düzelip ortal›k güllük gülistanl›k
oluverecek! Resmi tarihi hallaç pamu¤u
gibi atan gayr› resmi tarihçilerin görüflleri
toplum ve devletçe kabullenildi¤inde her
fley iyi olacak, tüm sorunlar ortadan
kalkacak!
        1914-1918 aras›nda iki emperyalist
blok aras›nda I. Paylafl›m Savafl›’na yol
açan fiark Meselesi Osmanl› terekesinin
paylafl›lmas›yla çözümlenmifl olacakt›.
Osmanl›n›n do¤al kaynaklarca zengin
co¤rafyas›n› aralar›nda pay etmekle
yetinmeyen sömürgenler Türkler’in
Anadolu’nun birkaç ilini kapsayan bozk›r›na
hapsedilmesi, gerekirse buradan da ç›kar›l›p
Asya steplerine, geldikleri yerlere sürülmesi
konusunda görüfl birli¤ine varm›fllard›.
        Sevr’le sonland›¤› san›lan proje
Mustafa Kemal önderli¤inde verilen Ulusal
Kurtulufl Savafl›’yla tarihin çöp sepetine
at›l›verdi. Çok milletli, çok dilli, çok dinli
yap›daki da¤›lan imparatorluktan elde kalan
co¤rafyada kurulacak devletin ulus devleti
esas almas›, Türk unsuruna dayanmas›
kaç›n›lmazd›.
         Osmanl›n›n trajik sonunu haz›rlayan
borç tuza¤›na düflmemek, uluslar aras›
tefecilerin, finans kodamanlar›n›n
k›skac›nda yeniden can çekiflir hale
gelmemek Cumhuriyet’i kuranlar›n göz
önünde bulundurduklar› birincil esast›r. Bu
nedenle ulus temelinde, milli sermayeye
dayal›, milli ekonomiyi esas alan, üniter,
ça¤dafl, demokratik bir Cumhuriyet
amaçlanm›flt›r.
          Ulus devleti ayakta tutacak ana unsur
ulus bilincine eriflmifl yurttafllard›r. Ümmet
anlay›fl›na sahip, ulus bilincini tafl›mayan
toplumlarda yönetici kadrolar›n ulus devlet
infla etme çabalar› daima sonuçsuz kalm›flt›r.
Gücünü halktan almayan, halk›n
benimsemedi¤i rejimlerin yaflamas›,
kökleflmesi imkans›zd›r. Böyle durumlarda
yönetici kadrolar›n süreç içinde tasfiyesi,
gerili¤in ve gericili¤in içinde yok olmas›
kaç›n›lmazd›r.
         Baflta Mustafa Kemal olmak üzere
Cumhuriyet’in kurucu kadrolar› bu nedenle
ulus temelinde kurulan devleti yaflatacak,
sahip ç›k›p gelifltirecek kuflaklar yetifltirecek
bir e¤itim politikas› belirlemifllerdir.
Bu e¤itim sonucu övünüp, çal›fl›p gelece¤e
güvenle bakan ça¤dafl, laik, demokratik
bir rejimin gönüllü savunucular›
yetifltirilebilecektir. Alfabe devrimiyle

bafllayan örgün e¤itimin yan›nda, yetiflkinler
için ülke çap›nda aç›lan Millet Mektepleri,
Okuma Odalar› bu düflüncenin ürünüdür.
         Onuncu Y›l Marfl›’ndaki dünyaya
meydan okuyan, özgüven içinde gelece¤e
bakan bütün bir ulusun dile geldi¤i koro,
onuncu y›l›nda Türkiye Cumhuriyeti’nin
Ata türk’ün  gös te rd i¤ i  hedef le r i
yakalamaktan duydu¤u gururu ve heyecan›
yans›tmaktad›r. Ekonomisi milli, e¤itimi
milli, kurumlar› milli olan bir ulus devletin
gelece¤e, geliflmeye, ça¤dafl uygarl›k
düzeyini yakalamaya yönelik ola¤anüstü
çabas›, umudu, coflkusu, sevincini anlatan
bu marfl Türk ulusunun Atatürk dönemi
psikolojisini yans›tan en çarp›c› foto¤raf›d›r.
          Ekonomide bir yandan yabanc›
flirketler millilefltirilerek, sermayenin
millileflmesi, ekonominin Türkleflmesine,
halk›n durumu iyilefltirilmeye çal›fl›l›rken,
di¤er yandan da devletin öncülü¤ünde
sanayileflme, kalk›nma giriflimleri planl›
ekonomi anlay›fl›yla sürdürülmektedir.
          Atatürk Türkiye’ sinin yukar›da
anlat›lan k›sa kronolojisinde görüldü¤ü gibi
amaç; ulusal temelde ça¤dafl bir e¤itimle
özgür düflünen, bilimin yol göstericili¤ine
inanan, Cumhuriyetin de¤erlerini
benimseyen ve savunan Türk yurttafllar›
yetifltirmektir.  Dünyan›n di¤er uluslar›
yan›nda kendini küçük görmeyen, en güçlü
devletlerle, en büyük zorluklarla ulusal
ç›karlar›m›z gerektirdi¤inde mücadeleyi
göze alan, ulusal bilince ermifl özgür
bireylerden oluflan bir ulus oluflturmakt›r.
Sonuç olarak siyasal ba¤›ms›zl›¤› ekonomik
ba¤›ms›zl›kla taçland›rm›fl, yerli kaynaklarla
kalk›nm›fl, sermaye birikimini sa¤lam›fl,
Cumhuriyet’i ayakta tutacak sa¤lam
temellere dayal› bir ekonomik yap›yla
ülkenin, ulusun gelece¤ini güvenceye alarak
Cumhuriyet’i gelecekteki olas› tehditleri
ko layca  savufl tu racak  b i r  güce
kavuflturmakt›r.
            Yukar›daki k›sa aç›l›mdan sonra
tarihimizle yüzleflmeye, Cumhuriyet’le
hesaplaflmaya bafllayabiliriz: Tarihimizle
yüzleflmek söylemiyle as›l istenen Ulusal
Kurtulufl Savafl›’nda mücadele edilen,
savafl›lan has›mlar›n,  Cumhuriyet’in
kurulufl felsefesinin, kurucu iradenin
y e n i d e n  d e ¤ e r l e n d i r i l m e s i  v e
sorgulanmas›d›r. Anadolu’da Türk ulusunun
d›fl›nda farkl› etnisiteler için  de siyasi
haritalar olmas›n› öngören, halklara
özgürlük tan›yan (!) Sevr’in yerine niçin
Lozan’da diretildi¤inin sorgulanmas›d›r.
           Bu anlay›fl sahiplerine göre Anadolu
co¤rafyas›nda Yunanistan uzant›s› ‹yonya
Devleti (Küçük Asya Helenlerinin yurdu)
ve Pontus Devleti (Karadeniz) Büyük
Ermenistan (Do¤u Anadolu), Kürdistan
(Güneydo¤u) yerine yekpare Türkiye
Cumhuriyeti’nin ç›kmas› tarihsel bir hata
ve haks›zl›kt›r. Bu hatan›n düzeltilmesi için
tarihimizle yüzleflmek gerekir. Tarihimizle

yüzleflmeli, bu tarihsel hatalar› tez elden
gidermeliyiz!
           Yine bu iddia sahiplerine göre
saltanat›n,  hilafetin kald›r› lmas›,
Cumhuriyet ve Atatürk devrimleri totaliter
bir anlay›fl›n yukar›dan afla¤›ya, dayatmayla
gerçek lefl t i rd i¤ i  ha lk tan  kopuk ,
antidemokratik uygulamalard›r. Türkiye
Cumhuriyeti çok etnikli bir yap› yerine ulus
devlet inflas›yla ortak yaflama kültürünü
yok etmifl, ülkeyi kültürel çeflitlilikten
yoksun b›rakm›fl, çoraklaflt›rm›flt›r.
            Son dönemlerde nedense pefl pefle
yaz›lan romanlarda, çekim aflamas›ndan
bafllayarak büyük reklam kampanyalar›yla
gösterime giren filmlerde, televizyon
dizilerinde bir tak›m sanc›lar, bir tak›m
kar›n a¤r›lar› ortaya dökülüvermektedir.
Kurucu ideolojiye yönelik bu kültürel
kampanyaya göre 1923’ ten günümüze
Cumhuriyet’ e iliflkin olumlu, iyi hiçbir yön
bulunmamaktad›r. Az›nl›klardan özel vergi
toplayan, ekonomik olarak bask› alt›na alan,
devlet kaynakl› kampanyalarla toplumsal
histeriler yarat›p iflyerlerini ya¤malatan,
asimilasyoncu, talanc› bir devlet foto¤raf›
1923’ten günümüze de¤iflmeyen bir
Cumhuriyet foto¤raf› olarak belleklere,
bilinçalt›na kaz›nmaktad›r.
            Atatürk sonras› tek parti döneminde
ve Demokrat parti iktidar›nda gerçekleflen
baz› olumsuzluklar dönem koflullar›
a t lanarak  Ata türk’e  ve  Türkiye
Cumhuriyeti’ne fatura edilmektedir. Bu
psikokültürel sald›r›n›n as›l hedefinin
Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’inin kurucu
ideolojisi oldu¤u aç›kt›r. Yine as›l kar›n
a¤r›s›n›n, kronik mevsim sanc›lar›n›n Türk
ulus devletinin tasfiyesine kadar sürece¤i
anlafl›lmaktad›r!
           Dönemin AB Komisyonu Türkiye
Temsilcisi Karen Fogg Türkiyeli bir
gazeteciye gönderdi¤i elektronik postada
Türk tarihinin hakk›ndan gelmek
g e r e k t i ¤ i n i  y a z m › fl t › .  B o g a z i ç i
Üniversitesi’nde düzenlenen bir konferans
sonras›nda: “K›br›sl› Türklerin Türkiye ve
Denktafl’tan kurtulmak için yollara
dökülüp koloni olmaktan kurtulana kadar
kalkmamalar›” önerisinde bulunmufltu.
Yine Türkiye AB Karma Parlamento
Komisyonu Efl Baflkan Vekili Andrew
Duff; Art›k Atatürk resimleri görmek
istemiyoruz. ‹ndirin o resimleri diye
buyurmufllard›.
            D›flar›dakilerde Lozan’la yeniden
bafllayan, bizimkilere de bulaflt›rd›klar›,
içeride, d›flar›da artarak devam eden kar›n
a¤r›lar›n›n, mevsim sanc›lar›n›n, ortalama
Türk’ün bilincindeki güvenme, övünme
duygusunun, tarihimizle yüzleflerek,
1923’den bu yana olumlu hiçbir özelli¤inin
bulunmad›¤›n› keflfedece¤i Cumhuriyet’ten
utanmaya dönüflünceye kadar devam
edece¤i anlafl›l›yor.

S
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16 y›l önce onu alçakça
katletmifllerdi. Arac›na
yerlefltirdikleri C-4 patlay›c›yla
havaya uçurmufllard› onu.
Onun gericili¤e, bölücülü¤e,
faflizme ve emperyalizm
iflbirlikçilerine karfl› yazd›¤›
yaz›lar, yapt›¤› konuflmalar
birilerini rahats›z etmiflti.
Bedenini ortadan kald›r›rlarsa
belki rahat edeceklerdi.
Ama ne var ki 16 y›ld›r onu
unutturamad›lar. O çok sevdi¤i
halk› yüre¤ine düflen korla
yaflad› bugüne dek, onun
fikirlerinin do¤ru oldu¤una
inanarak. Onun ölüm
y›ldönümleri bunun kan›t›
olmufltur her zaman.

¤ur Mumcu ile bütünleflenler,
geçmifl 24 Ocak’larda oldu¤u
gibi bu y›l da onu anmak için

kabri bafl›na, katledildi¤i yere, an›tlar›na
kofltular, ellerinde karanfillerle, onun
resimleriyle... Pek çok sivil toplum örgütü,
meslek örgütü gibi U¤ur Mumcu’yu
unutmayan, onun hayat›na mal olan
de¤erleri savunan ‹stanbul Barosu da bir
bildiriyle bu kervan›n yolcusuydu...

U¤ur Mumcu’suz
Bir Türkiye...

U¤ur Mumcu 24 Ocak 1993’de Türkiye
Cumhuriyeti’nin ve Türk ulusunun
has›mlar›nca katledildi. Teti¤i çeken,
bombay› koyan piyonlar›n ard›ndaki ulus
ötesi azmettiricilerin, yönlendiricilerin
suikasttaki konumlar› bu güne kadar
yeterince de¤erlendirilmifl, ayd›nlat›lm›fl
de¤ildir.

U¤ur Mumcu, Kurtulufl Savafl›’n›
gerçeklefltiren önderli¤in iradesinin,
birikiminin, ülkesini savunan Türk halk›n›n
özverisinin ve heyecan›n›n somutlaflt›¤› bir
kimlikti.

Ulusunun ve tüm mazlumlar›n yan›nda
emperyalizme ve iflbirlikçilerine karfl›
duruflu sömürüye karfl› eme¤i, gericili¤e
karfl› bilimi, bölücülü¤e karfl› ulusal
bütünlü¤ü, faflizme karfl› demokrasiyi
savunmay› yaflam felsefesi yapm›fl U¤ur
Mumcu’dan kurtulman›n en kestirme
yolunun onu yok etmekten geçti¤ini
düflünenlerin seçti¤i tarihtir 24 Ocak 1993.

Atatürk’ün ba¤›ms›z ülke, özgür ulus
idealinin eseri Türkiye Cumhuriyeti’ni
çökertmenin, Mustafa Kemal’in tan›m›yla
“Cumhuriyet’in soylu koruyucular›n›”
yok etmekten geçti¤ini düflünenler bunun
için Türk ulusunun seçkin evlatlar›na
yöneldiler.

Çeyrek yüzy›ld›r baflta Muammer Aksoy,
Çetin Emeç, Ahmet Taner K›fllal›,
Bahriye Üçok, Necip Hablemito¤lu olmak
üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk
ulusunun temel de¤erlerinin simgeleflmifl
muhaf›zlar› olan yeri doldurulamayacak
bilim insanlar›na, ayd›nlara yönelik
suikastlar›n ard›ndaki ulus ötesi güçler
dikkatten kaç›r›lmamal›d›r.

U¤ur Mumcu, bilgi sahibi olmadan fikir
sahibi olanlar›n aksine, Türk ulusuna ve
Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik ulus ötesi
komplolar›n derin komuta merkezlerini,
azmettiricilerini keflfedip, tetikçilerin
ard›ndakilere dikkat çekmenin bedelini
hayat›yla ödedi.

Türk ulusunun fikri hür, vicdan› hür, irfan›
hür seçkin evlatlar›n›n katlinden birinci
derecede sorumlu emperyalizm, U¤ur
Mumcu’suz bir Türkiye’de daha rahat
hareket olana¤› bulmas› nedeniyle son
derece mutludur.

‹flbirlikçi sermaye, Türk halk›n›n
soyulmas›nda ulus ötesi güçlerle
birlikteli¤ini tüm aç›kl›¤›yla teflhir eden
araflt›rmac› gazetecinin yoklu¤unda daha
rahatt›r.

Rüzgârgülü misali yön de¤ifltiren,
emperyalizmin her gün övülecek yeni bir
ö z e l l i ¤ i n i  k e fl f e d e n  n u m a r a l ›
cumhuriyetçiler, kurulduklar› medya
köflelerindeki çarp›tmalar›n›, sömürü
savunuculu¤u yolundaki demagojilerini
teflhir edecek bir U¤ur Mumcu’nun
tedirginli¤inden kurtulduklar› için
mutludurlar.

Emperyalizmin hizmetine girmifl, ulus ötesi
güçlerin programlad›¤› siyasal dincili¤in
önderleri de U¤ur Mumcu’suz bir ortamda
daha huzurludurlar.

Emperyalist yönlendirmeli etnik bölücüler,
hayali ihracatç›lar, kamu kaynaklar›n›
hortumlayanlar, kaçakç›lar, halk›n s›rt›ndan
geçinen sömürgenler koalisyonu U¤ur
Mumcu’nun keskin zekâs›ndan, etkili
kaleminden kurtulman›n pervas›zl›¤› içinde
elbirli¤i ile Türkiye Cumhuriyeti’nin
temellerine son darbeleri indirmektedirler.

Türkiye’nin de içinde bulundu¤u co¤rafyay›
BOP projesiyle modern sömürge haline
getirme süreci öncesinde U¤ur Mumcu gibi
emekten, ulustan yana ayd›nlar›n öncü
vuruflla katledilmesinde Atlantik ötesi
güçlerin izlerini dikkatli bir gözün
görmemesi olanaks›zd›r.

‹stanbul Barosu,  Cumhuriyetin, ça¤dafll›¤›n,
demokrasinin, Atatürk devrimlerinin, ulusal
bütünlü¤ün y›lmaz savunucusu U¤ur
Mumcu’nun kayb›ndan duydu¤u ac›y› bir
kez daha ifade ederken, onun u¤runa
yaflam›n› verdi¤i de¤erlerin savunucusu
olmay› sürdürece¤ini kamuoyuna sayg›yla
duyurur.

‹STANBUL BAROSU BAfiKANLI⁄I

U¤ur
Mumcu’yu
özlemle and›k

U
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cak Ay› birçok önemli olaya
tan›kl›k etmifltir. Naz›m Hikmet
15 Ocak 1902’de do¤mufltur.

Kendisini  bi lmeyen yok gibidir.

CUMER de 10 Ocak 2008 tarihli Baro
Yönetim Kurulu’nun karar›yla kurulmufltur.

Ancak ben sizlere, meslekdafl›m›z olmas›na
karfl›n, ad› çok da fazla dile getirilmeyen
bir “dev”den söz edece¤im. 26 senelik bir
ömür ve böylesine k›sa bir ömüre
s›¤d›r›lamayacak ifller:

Ba¤›ms›zl›k ve Ayd›nlanma Devrimi’nin
dev ad›mlar›.

Av. Mustafa Necati U¤ural  20 Aral›k
1925 de ‹zmir ’de dünyaya geldi.

‹stanbul Darülfünun Hukuk Mektebi’nden
(sonradan ‹stanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi ad›n› alacakt›r) mezun oldu ve
‹zmir’de avukatl›k yapmaya bafllad›.
Avukatl›¤›n yan› s›ra K›z Muallim
Mektebi’nde (K›z Ö¤retmen Okulu)
ö¤retmenlik, fiark ‹dadisi’nde (Do¤u Lisesi)
yöneticilik, Demiryollar›’nda hukuk
dan›flmanl›¤› yapt›.

‹lk kurflunu atan Hasan Tahsin’in mezar›
bafl›nda yapt›¤› konuflmalarla direnifl ruhunu
ateflledi. Bu olaydan bir süre sonra
Bal›kesir’e geçti. Sonras›nda Kütahya
taraflar›nda önce Bulgurcu Mehmet Efe
ile birlikte iflgal kuvvetlerine karfl› çete
savafllar› yapt›. Daha sonra da Kuvay-›
Milliye’ye kat›ld› ve komutanl›k yapt›. Bir
taraftan da “‹zmir’e Do¤ru” Gazetesi’ni
ç›kararak ulusal direncin ve savafl›n›n atefli
körüklüyordu. Bu gazete kendini,
“Hareket-i Milliyenin Hadimi” (ulusal
hakerekete hizmet eden) ilan etmiflti.
Müdafaa-i Hukuk’da kâtiplik (yazman)
yapt›. Sivas ve Samsun ‹stiklal Mahkemeleri
üyelikleri ile Kastamonu ‹stiklâl Mahkemesi
Baflkanl›¤› yapt›. Kastamonu’da halk›n
büyük sevgisini kazanm›fl ve Belediye
Meclisi kendisine, flehrin ilk fahrî
hemflehrisi unvan›n› vermifltir.

Kendisi Bal›kesir Barosu’nun kurulmas›nda
önemli bir rol oynam›flt›r. Bal›kesir ‹dman
Yurdu’nun da kurulmas›n› sa¤lam›flt›r. ‹zmir
Altay Kulübü’nün de kurucular›ndand›r.

Ancak Türkiye Cumhuriyeti’ne sa¤lad›¤›
yararlar bunlarla bitmiyor. Üç dönem
milletvekili seçildi.

Fethi Okyar Hükümeti’nde “Mübadele
ve ‹skân Bakan›”d›r. Bakanl›¤› döneminde
400 bin göçmen soydafl›n yerleflme iflini
birkaç ayda baflard›.

Gelelim, direnifl hareketinden sonra yapt›¤›
en önemli ifllere: 1924 de 2. ‹nönü
Hükümeti’nde Adalet Bakanl›¤› yapt›. Bu
dönemde laik ve ça¤dafl hukuk sistemine
geçifli sa¤lanmas›nda önemli bir rol
oynam›fl;  08.04.1924 tarihinde fier’iye
Mahkemeleri kald›r›lm›flt›r. Ayr›ca 3. ve
4. ‹nönü Hükümetleri’nde Millî E¤itim
Bakanl›¤› yapt›.

“Anadolu Ayd›nlanma Devrimi”nin
yaflama geçirilmesinde çok önemli ad›mlar
at›lmas›n› sa¤lad›. Bilindi¤i gibi ak›lla
bilime, inançla dine ulafl›l›r. Bilimde kuflku
ve do¤rulu¤un araflt›r›lmas› vard›r. Dinde
ise kuflku ve do¤ru olup olmad›¤›n›n
araflt›r›lmas› yoktur, salt inanç vard›r. Bu
nedenle de: Ak›lla inanç, bilimle din
ayr›lmal›yd›. Toplum, “fikri hür, vicdan›
hür, irfan› hür” yurttafllardan oluflmal›yd›.
Yurttafllar çal›flkan, üretken ve yarat›c›
olmal›yd›.

Bunu sa¤laman›n yollar›n› da çok iyi
biliyordu ve uygulamas›na da geçti ve ulusal
e¤itim ve ö¤retimin temellerini atarken;
ayd›nlanman›n da temelini atm›fl oluyordu.

E¤itim ve ö¤retim tarihimizde “laik,
ayd›nlanmac›, müspet bilim”in yolunu
açan “Köy Enstitüleri”nin öncüsü “Köy
Ö¤retmen Okullar›”n› kurdu.

3 03.03.1924 tarihli; 429 Say›l› fier’iye ve
Evkaf Vekaleti’nin Kald›r›lmas›na Dair
Kanun,

3 430 Say›l› Tevhid-i Tedrisat (Ö¤renim
Birli¤i) Kanunu,

3 431 Say›l› Hilafetin ‹lgas›na ve
Hanedan-›  Osmaniye’nin Türkiye
Cumhuriyeti Memaliki Hariciyesine
Ç›kar›lmas›na (Halifeli¤in Kald›r›lmas›na
ve Osmanl› Hanedan›n›n Ülke S›n›rlar›
D›fl›na Ç›kar›lmas›na) Dair Kanun, ç›kar›ld›.

3 Ö¤renim Birli¤i Kanunu ile mahalle
mektepleri ve medreseler kald›r›ld›. Ayr›ca
tüm e¤itim ve ö¤retim kurumlar› Millî

E¤itim Vekâleti’ne ba¤land› ve mektep ve
medreselerin birikimleri Millî E¤itim
Vekâleti bütçesine devredildi. Böylece bilim
d›fl› e¤itime son verilip ça¤dafl e¤itimin
yolu aç›ld›.  Ayr›ca ulusal e¤itim
örgütlenmesi için bir dizi yasa ç›kar›ld›.
Anadolu’da yat›l› okullar da dâhil meslek
okullar›, teknik okullar, ö¤retmen okullar›
ortaokul ve liseler aç›ld›. Üniversiteler
Kanunu ç›kar›ld› ve ‹stanbul Darülfünun’u
kald›r›ld› ve ‹stanbul Üniversitesi kuruldu.

3 30.11.1925 tarih ve 677 Say›l› “Tekke
ve Zaviyelerle (Tekkenin küçü¤ü)
Türbelerin Seddine ve Türbedarl›klar
ile Bir tak›m Unvanlar›n Men ve ‹lgas›na
Dair Kanun” da ç›kar›ld›.

Mustafa Necati’nin e¤itim ve ö¤retime
hizmetleri bitmiyordu. 20.05.1928 tarih ve
1288 Say›l› Kanunla Arap rakamlar›n›n
kullan›lmas› kald›r›l›p uluslararas› rakamlar
kabul edildi.

En önemlisi de Türk harf ve abecesinin
yaflama geçirilip uygulanmas› için çok
büyük emek harcad› ve 01.11.1928 tarih ve
1353 Say›l› Kanunla Arapça harfler
kald›r›l›p yerine Latin harfleri kabul edildi.

Do¤ald›r ki Mustafa Necati daima,
Atatürk’ün yan›nda olan yak›n çal›flma
arkadafllar›ndand›. Bu hamleleri yaparken,
sürekli olarak onun fikir ve deste¤ini
yan›nda hissetmifltir.

01 Ocak 1929 tarihinde geçirdi¤i bir
apandisit krizinde ameliyat masas›ndan
kalkamayarak yaflam›n› yitirmifltir. Hukuk
ve e¤itim toplulu¤unun gönlündeki yerini
alm›flt›r.

K›sac›k yaflam›na daha saymad›¤›m›z bir
dizi ve her biri “devrim” niteli¤indeki
ey lemler i  s ›¤d › r › rken ;  yaflam›n ›
sürdürebilmifl olsayd›, kimbilir daha neler
yapabilirdi.

Meslekdafllar›m›z, böylesi büyük bir
Devrimci’ye sahip olmalar›ndan ne denli
gururlansalar azd›r.

Büyük ozanlar›m›zdan Faruk Nafiz
Çaml›bel zamans›z ölümü nedeniyle;
“Efe’nin Ölümü” adl› dizesinde Mustafa
Necati’yi anm›flt›r.

K›sa bir yaflama s›¤amayan dev:

Avukat Mustafa Necati

O

Cumhuriyet Hukuku ve Kültürü Merkezi Baflkan›Q

Av. Burhan Ö¤ütcüQ



BASIN AÇIKLAMALARI

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹ 13

Türkiye Barolar Birli¤i
Yönetim Kurulu ve
Baro Baflkanlar› 11 Ocak 2009
Pazar günü Ankara’da
toplanarak gündemdeki
konular› görüfltü. Özellikle
Gazze’de yaflanan vahflet ve
Ergenekon Soruflturmas›’na
iliflkin hukuka ayk›r›l›klar›n ele
al›nd›¤› toplant›dan sonra
kamuoyuna bir aç›klama
yap›ld›.

ç›klama flöyle:

“Gazze’de bütün dünyan›n
gözleri önünde katliama varan

fliddeti uygulayanlar›n yaratt›¤› dayan›lmaz
vahflet karfl›s›nda yapt›r›ms›z ve suskun
kalman›n bir insanl›k suçu oldu¤una
inan›yoruz.

Uygarl›¤›n bütün kazan›mlar›na karfl›n
Ortado¤u’da kal›c› bar›fl›n sa¤lanamam›fl
olmas›, bölge halk›na kendi yurtlar›nda
bar›fl ve özgürlük içinde yaflama hakk›n›n
hala tan›nmamas›, bütün bu kazan›mlar›n
sorgulanmas›n›  gerekt i rmektedir.

Uygar dünya Ortado¤u`da yarat›lan vahfleti
ve katliam› durdurmak, Birleflmifl Milletler
baflta olmak üzere uluslararas› tüm örgütler
bu konuda harekete geçmek zorundad›r.

Bütün bu olanlar›n do¤rudan sorumlusu
Amerika Birleflik Devletleri ve ‹srail
bölgede dayatman›n bir ifle yaramad›¤›n›
art›k anlamal› ve Filistin Halk›n›n gelece¤ini
güvence alt›na alan bir bar›fl ortam›
oluflturmal›d›r.

Türkiye, Ortado¤u’da bar›fl› sa¤layacak
ortak politikalara ne yaz›k ki geçerlilik
kazand›ramam›flt›r. Oysa Türkiye, baflta su
olmak üzere do¤al kaynaklar›m›z›
komflular›m›zla birlefltirmek suretiyle
bölgemizde kal›c› bir bar›fl› sa¤layacak
iflbirli¤i ortam›n›n yarat›lmas›na katk›
sa¤layabilirdi.

“Yurtta Bar›fl Dünyada Bar›fl” istiyor,
hiçbir gerekçenin hakl› gösteremeyece¤i
Gazze’de yaflanan insanl›k dram›n› ve
katliam›n› nefretle k›n›yoruz.

Dünya Barolar›n› ve özellikle de ‹srail
Barosu’nu ve ‹srailli meslektafllar›m›z›
çat›flmalar›n karfl›l›kl› olarak durdurulmas›
ve kal›c› bar›fl›n sa¤lanmas› için etkin görev
üstlenmeye ça¤›r›yoruz.

Son dönemde yaflanan siyasal tart›flmalar›n
yarg› araç k›l›narak yap›lmas›n›n yarg›
üzerinde yaratt›¤› bask›n›n y›prat›c›
oldu¤una inan›yoruz.

Geçmiflten günümüze hala süre gelen
uygulamalar evrensel hukuk anlay›fl›ndan
ne kadar uzak oldu¤umuzu gösteriyor. Bu
ba¤lamda, baz› suçlar ve san›klar üzerine
canla baflla gidilirken, baz›lar› hakk›nda
Ceza Yarg›lamas› Yasas› ilkelerine ayk›r›
olarak ayak sürünmesi, y›l› aflan haz›rl›k
soruflturmalar›, “adil yarg›lanma hakk›”
ve  ya rg › l amada  “makul  süre”
kavramlar›n›n hiç önemsenmemesi,
“iddianame” kavram›n› tart›fl›l›r haline
getiren ekler, “teknik takip” ad›yla yeni
bir kan›t yaratma sisteminin oluflturulmas›,
örnekleri totaliter ülkelerde yaflanan telefon
dinlemeleri ile özel hayat s›n›rlar›n›n yok
edilmesi, “ça¤r› ile ifadeye baflvurma”
yöntemi yerine, ilgili ilgisiz akla gelen
herkesi gözalt›na alma ve bir süre tutup
serbest b›rakma uygulamalar›, ucu aç›k
soruflturmalar, gözalt› s›ras›nda gösterilen
özensizlikler, ceza yarg›lamas›n›n bir
kurumu olan “tutuklama” kavram›n›n yasal
unsurlar›ndan çok ayr› bir içeri¤e ve fiilen
cezaland›rmaya dönüfltürülmesi, adli kontrol
tedbir lerinin uygulanmas›n›n hiç
düflünülmemesi gibi olgular, gerçek hukuk
devleti olma yolundaki eksiklerimizi çok
aç›k ortaya koymaktad›r.

Baflta yasama dokunulmazl›¤› olmak üzere
yarg›lanmay› engelleyen tüm ayr›cal›klar›n
kald›r›lmas›n› ve bu konudaki siyasi
taahhütlerin yerine getirilmesini istiyoruz.

‹nsan Haklar› Bildirgesi’nin altm›fl›nc›
y›l›nda hala gözalt›nda hukuksuzluklar›n
yaflanmas›, faili meçhul cinayetlerin
ayd›nlat›lamam›fl olmas›, genel güvenlik
tedbirlerinin uygulanmas› aflamas›nda
güvenlik kuvvetlerinin yayg›n biçimde
uygulad›¤› orant›s›z güç kullan›m› kabul
edilemez. O nedenle temiz toplumun
gerçeklefltirilmesinin önündeki engeller
kald›r›lmal›, çeteleflmenin her türlüsü
önlenmeli, hukuk mutlak olarak egemen
k›l›nmal›d›r.

Bütün dile¤imiz, baflta ülkeyi yönetenler
olmak üzere hep birlikte demokratik, laik
hukuk devletini gerçekten istedi¤imizi
gösteren davran›fllar içine girmemiz ve
kararlar vermemizdir”.

Makul süre kavram›
önemsenmeli

A

‹nsan Haklar› Bildirgesi’nin
altm›fl›nc› y›l›nda hala gözalt›nda
hukuksuzluklar›n yaflanmas›, faili
meçhul cinayetlerin
ayd›nlat›lamam›fl olmas›, genel
güvenlik tedbirlerinin
uygulanmas› aflamas›nda güvenlik
kuvvetlerinin yayg›n biçimde
uygulad›¤› orant›s›z güç kullan›m›
kabul edilemez. O nedenle temiz
toplumun gerçeklefltirilmesinin
önündeki engeller kald›r›lmal›,
çeteleflmenin her türlüsü
önlenmeli, hukuk mutlak olarak
egemen k›l›nmal›d›r.
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lkemizde son günlerde çok s›k
tart›fl›lan konular›n bafl›nda
iletiflimin tespiti yani “dinleme”

ve “dinlenme” gelmektedir.  ‹letiflimin
Tespiti Yöntemine baflvurulmas› için yeni
CMK “kuvvetli suç flüphesi” ve “baflka
türlü kan›t toplama olana¤›n›n
bulunmamas›” koflullar›n›n gerçekleflmesi
gerekmektedir. Bu durum kifli hak ve
özgürlükleri için bir güvence olarak yeni
CMK’da belirlenmifltir.

Ancak Adalet Bakanl›¤›, gerek “Adalet
Bakanl›¤› Teftifl Kurulu Yönetmeli¤i”
ile ve gerekse “Adalet Bakanl›¤› Teftifl
Kurulu Tüzü¤ü“ ile CMK’da bireyler için
getirilen güvence Yarg›ç ve Savc›
soruflturmalar› için afl›lm›fl ve “kuvvetli
flüphe” koflulu yerine “bir suç isnad›n›n
bile bulunmad›¤› inceleme aflamas›nda”
Yarg›ç ve Savc›lar›n›n iletifliminin tesbiti
ve haberleflmelerinin dinlenmesi olana¤›
sa¤lanm›flt›r.

Kuflkusuz bu durum salt  “Yarg›
Ba¤›ms›zl›¤›” ve “Yarg›ç Teminat›”
kavramlar› aç›s›ndan oldukça s›k›nt›l›
d ü z e n l e m e l e r  o l a r a k  k o l a y c a
nitelenebilecektir. Ama as›l önemli olan
bu duruflun ve bu tavr›n ülkemizde
“DEMOKRAS‹” aç›s›ndan büyük bir
sorun oluflturmas›d›r. Bir ülkenin
yarg›çlar›n›n ve savc›lar›n›n bu denli
kolayca iletiflimlerinin tespit edilebilmesi

ve dinlenebilmesi, yürütme erkini oluflturan
Adalet Bakanl›¤› Müfettifllerinin koflulsuz
yetkili k›l›nmas› nas›l bir Demokrasi
b iç imlenmesi  i l e  karfl ›  karfl ›ya
oldu¤umuzun da temel göstergesidir. Bir
ülkede Demokrasi ya vard›r ya da yoktur.
Demokrasi var ise Hâkim ve Savc›lar›n bu
türden iletiflimlerinin saptanmas› olamaz.
Siyasi ‹ktidar elini ve siyasi yetkilerini
derhal “Yarg›”dan çekmelidir. Yarg›
Ba¤›ms›zl›¤› ‹lkesine ve Yarg›ç Teminat›na
ayk›r› düzenlemelerden vazgeçmelidir.

Siyasi ‹ktidar›n bir yandan yarg› kararlar›
sonras› verdi¤i demeçler öte yandan
yarg›y›, hâkim ve savc›lar› sindirme amaçl›
yap›lan antidemokratik düzenlemeler,
özellikle YARSAV üzerine kurulan
bask›lar ara rejim dönemi yöntemlerini
ça¤r›flt›rmaktad›r. ‹stanbul Barosu; Gerçek
anlamdaki “Yarg› Ba¤›ms›zl›¤›n›n” ve
“Yarg›ç Teminat›n›n” Kuvvetler ayr›l›¤›
ilkesinin ve de demokrasinin olmazsa
olmaz koflulu oldu¤una inanmaktad›r; bu
nedenle de yarg›ç ve savc›lar›n örgütlü
gücü YARSAV’›n içtenlikle yan›ndad›r.

2009 y›l›n›n YARGI BA⁄IMSIZLI⁄I için
somut ad›mlar›n at›ld›¤›, hukuka
ayk›r›l›klar›n yaflanmayaca¤› ve hukukun
üstünlü¤ünün egemen olaca¤› bir y›l olmas›
dile¤iyle...

‹STANBUL BAROSU BAfiKANLI⁄I

Yarg›ç ve savc›lar›n
dinlenmesi
yarg›
ba¤›ms›zl›¤›n›
ihlaldir

Ü
stanbul Barosu 1136 Say›l›
Avukatl›k Yasas›’n›n 76.
Maddesinin verdi¤i yetki ve

sorumlulukla afla¤›daki hususlar› ilgililer
ve kamuoyuyla paylaflma gere¤i duymufltur.

Öncelikle belirtmek isteriz ki istemlerimiz
bir davan›n içeri¤ine müdahale niteli¤inde
de¤il tam tersine bütün uygar toplum ve
devletlerde gerek ulusal mevzuatla gerekse
uluslararas› sözleflmelerle ve bildirgelerle
güvence alt›na al›nm›fl yaflam hakk›n›n
kollanmas› ve korunmas›na yöneliktir.

01.07.2008’den bu yana Silivri Cezaevi’nde
tutuklu bulunan Emekli Orgeneral Ahmet
Hurflit Tolon önemli ve yaflamsal tehlikesi
bulunan bir rahats›zl›k yaflamakta ve nedeni
bilinmeyen bir flekilde kilo kaybetmektedir.
(22 kg)

Bilindi¤i gibi o süreçte haklar›nda yasal
ifllem yap›lanlar gibi ad› geçen tutuklu için
de aradan yaklafl›k 6 ay geçmifl olmas›na
karfl›n hala iddianame düzenlenmemifl,
soruflturma neticelendirilmemifltir.
‹nsanlar›n özgürlüklerinin ve haklar›n›n
tehdit edildi¤i, gelecekleriyle ilgili
endiflelerinin yo¤unlaflt›¤› durumlarda insan
bedeninin ruhsal ve biyolojik bir çok
rahats›zl›klar “do¤urdu¤u” bilinmektedir.
Nitekim Kuddusi Okk›r olay›nda da, Ayfle
Asuman Özdemir olay›nda da bu durum
aynen yaflanm›flt›.

Bir süreden beri Emekli Orgeneral Hurflit
Tolon’un Hiperlipidemi ve Hiper Tansiyon
vb. rahats›zl›klar›n yan›nda içinde oldu¤u
durumdan kaynaklanan psikolojik baz›
rahats›zl›klar yaflad›¤› da herkesçe bilinen
ve raporlarla da sabit olan bir gerçektir.
Adli T›p Kurumu Baflkanl›¤› taraf›ndan
düzenlenen rapora göre tespit ve teflhis
edilen hastal›klar›n takibi ve tedavisi için
A. Hurflit Tolon’un hastane koflullar›nda
bulunmas› gerekti¤i bildirilmifltir.
Bu konuda 31 Aral›k 2008 tarihinde
Bak›rköy Dr. Sadi Konuk Devlet Hastanesi
taraf›ndan A. Hurflit Tolon’un tan›s› konulan

Yaflam
hakk›n›
korumak
devletin
görevidir

‹
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arihimizde 1915 Ermeni Tehcir'i
olarak adland›r›lan olayla ilgili
olarak baz› kiflilerce bafllat›lan

özür dileme kampanyas›yla ilgili
meslektafllar›m›z ve halk›m›z›n yo¤un
baflvurular› üzerine baromuzun görüflünü
kamuoyuyla paylaflmay› zorunlu görmüfl
bulunmaktay›z. 1915 y›l›nda Osmanl›
Devleti ‹ngiltere-Fransa ve Çarl›k Rusya's›
ile savafl halinde iken kendi yurttafl› bir
k›s›m Ermenilerce oluflturulan Taflnak
Çetelerinin Rus ordusu yan›nda yer al›p,
uyru¤u oldu¤u devlete karfl› silahl› kalk›flma
içinde oldu¤u tarihsel bir gerçekliktir.
Ordunun ikmal yollar›n› kesen, sivil halka
karfl› yo¤un bir terör kampanyas›na
baflvurup katliam uygulayan bu tür çeteler
ve iflbirlikçilerine karfl› dönemin hükümeti
zorunlu göç (Tehcir) karar› al›r. Çetelere
destek olan kiflileri yine Osmanl› egemenli¤i
alt›ndaki baflka bölgelere sürgün ederek
cephe gerisini güvenceye almak ister.

Osmanl›n›n do¤al kaynaklar aç›s›ndan
zengin topraklar›n› kendi sömürge
co¤rafyalar›na katman›n bir di¤er ad› olan
fiark Sorunu'  nu kendi  is tekleri
do¤rultusunda çözümlemek için ç›kard›klar›
I. Dünya Savafl›’yla emperyalizmin böl ve
yönet yöntemi baflar›l› olmufltur. Uyru¤u
olduklar› devlete karfl› isyana k›flk›rt›lan
Ermenilerin ayaklanmas› sürecindeki
karfl›l›kl› çat›flmalarda çok say›da insan
hayat›n› kaybetmifl, trajik olaylar yaflanm›fl,
sonuçta isyan bast›r›larak zorunlu göç
uygulanm›flt›r. Osmanl›n›n tüm uyruklar›yla
uyumlu, dostlukla örülü müflterek bir yaflam
yerine emperyalizmin etnopolit ik
yönlendirmesiyle kalk›flt›klar› ve bölgenin
Müslüman halk›ndan çok say›da insan›n
yaflam›na mal olan isyan›n faturas› Osmanl›
Ermenileri için de ac› sonuçlar vermifltir.
Osmanl›n›n terekesinden elde edilemeyen
Ermeni yurdu talebi, Lozan' da bir kez daha
önümüze konulmaya çal›fl›lm›flsa da Ulusal
Kurtulufl Savafl› zaferiyle masaya oturan
Türk heyetinin kesin tavr› nedeniyle
gündeme bile al›namam›flt›r. Lozan’da bir
daha aç›lmamak üzere kapat›lan bu konunun
günümüzde sözüm ona insani gerekçelerle,
bar›flç›l söylemlerle niçin tekrar Türk
ulusunun önüne konuldu¤unun iyi
düflünülmesi gerekmektedir.

Günümüzde ayd›n sorumlulu¤u ile ve
bilimsel ciddiyetle ba¤daflmayan bir
b iç imde ,  t a r ihse l  gerçekler i  ve

emperyalizmin bu süreçteki rolünü göz ard›
ederek bütün sorumlulu¤u Türk milletinin
üzerine y›karak düzenlenen özür
kampanyas›n›n gerçek amac› Türkiye
Cumhur iye t i 'n in  önüne  a l t ›ndan
kalk›lamayacak bir fatura koymakt›r.
Kendilerine ayd›n s›fat›n› lay›k görenlerin
öncülü¤ündeki kampanya ile yirmiyi aflk›n
parlamento taraf›ndan yukar›da özetlenen
zorunlu göç'ün siyasal amaçl› olarak bilime
ve tarihsel gerçeklere ayk›r› olarak soyk›r›m
olarak tan›mlan›p yasalaflt›r›lmas›na Türkiye
içinden güçlü bir  destek sunma
amaçlanmaktad›r. Ermeni ayr›l›kç› hareketi,
I. Dünya Savafl›’ndaki kalk›flmayla amac›na
ulaflamam›flt›r. Emperyalist yönlendirmeli
Diaspora günümüzde yöntem de¤ifltirerek,
sözde soyk›r›m söylemiyle uluslar aras›
kamuoyunu etkileyerek deste¤ini arkas›na
alm›flt›r. Gelinen aflamada ise, tek yanl› ve
tarihsel gerçeklerin bilinçli bir flekilde
çarp›t›ld›¤› imza kampanyalar›yla ülke
içinde Diaspora tezlerine meflruiyet alan›
yarat›lmak istemektedir.

Sonuç olarak. Türk halk›n›n duyarl›l›klar›n›
ve ulusal ç›karlar› önemsemeden, Diaspora
tezlerine ülke içinden katk› anlam›na
gelecek imza kampanyalar› sonucu
ulusumuzun bu güne kadar kararl›l›kla
sergiledi¤i toplumsal direnci çökertilmek,
güçsüzlefltirilmek istenmektedir. Özür
kampanyas›na katk› anlam›nda at›lacak her
imza toprak ve tazminat istemlerinin
dayana¤› olarak Türkiye'nin önüne
konulmak istenen dayanaks›z istemlere
neden olacakt›r. Bireysel tav›r diye
nitelenmesine karfl›n, ulusumuzun toptan
suçlanmas›na, ulusun yükümlülük alt›na
sokulmas›na yönelik kampanya iyi niyetten,
b i l i m s e l l i k t e n ,  h a k k a n i y e t t e n ,
hukuksall›ktan tümüyle yoksundur.

‹stanbul Barosu, düzenlenen özür
kampanyas›n›n Türk Ulusunun haks›z yere
suçlanmas›n›n dayana¤›n›n oluflturulmas›na
katk› verme amac›na yönelik oldu¤u
de¤erlendirmesinde bulundu¤unu
kamuoyuna sayg›yla duyurur.

Not: Kampanyay› düzenliyenler hakk›nda inceleme
bafllatan Ankara Cumhuriyet Savc›l›¤› soruflturmaya
yer olmad›¤› karar›n› verdi.

Özür
kampanyas›

hastal›klar›n›n tümünün tedavisi için en
yak›n ve donan›ml› hastane olarak Gülhane
Askeri T›p Akademisi’ne sevki yap›lm›flsa
da 02.01.2009 günü, ad› geçen tutuklunun
sevki için gerekli haz›rl›klar yap›l›p Gülhane
Askeri T›p Akademisi’ne gönderilece¤i
s›rada Cezaevi Yönetimi taraf›ndan sevkin
iptal edildi¤i bildirimi yap›lm›flt›r.

Oysa Gülhane Askeri T›p Akademisi
Hastanesi; hem emekli general olan
A. Hurflit Tolon’un bugüne de¤in tüm
hastal›klar›n› tetkik, tespit ve tedavi eden
ve ilgili kay›tlar› bünyesinde bar›nd›ran
hastane olmas›, hem de korumal› kiflilerden
olan A. Hurflit Tolon’un burada tehlikelere
karfl› korunabilecek olmas› ve de “hükümlü
ko¤uflunun” bulunmas› nedeniyle en uygun
hastane konumundad›r. Bütün bu sebeplerle
bafllang›çtaki sevk ifllemi bu hastaneye
yap›lm›fl; ancak nedensiz olarak bu sevkin
iptal edilmesi her fleyden önce tutuklunun
yaflam›n› tehlikeye sokabilecektir.

‹stanbul Barosu; ‹nsan haklar›n›, hukukun
üstünlü¤ünü ve ba¤›ms›zl›¤›n› gözeten ve
koruyan hukuk kurumlar›ndan biri olarak
Kuddisi Okk›r olay›n›n bir benzerini daha
HURfi‹T TOLON örne¤iyle yaflamak
istememektedir.

Ergenekon soruflturmas› nedeniyle 6 ay›
geçkin bir süredir tutuklu bulunan A. Hurflit
Tolon’un ivedi olarak Gülhane Askeri T›p
Akademisi’ne sevkinin yap›lmas› ve
cezevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin
her türlü sa¤l›k güvencelerinin bizzat
Devlet’in kendisi oldu¤unun unutulmamas›
ve ayn› zamanda tutuklu ve hükümlülerin
yaflamlar›n›n da Devlet’in sorumlulu¤u ve
yükümlülü¤ü alt›nda bulundu¤unun ve
bu yükümlülü¤ü yerine getirmeyenler
aç›s›ndan önemli sorumluluklar do¤aca¤›n›n
da hat›rlanmas› gerekir. Nitekim 5275 say›l›
yasada bu durumda bulunan yurttafllar
için “sa¤l›¤›n korunmas›na“ yönelik
önemli düzenlemeler öngörülmüfl ve bu
düzenlemelerin “tutuklular“ için de geçerli
oldu¤u isabetle vurgulanm›flt›r.

Öncelikle ileride telafisi imkâns›z zararlara
yol açmamak için A. Hurflit Tolon’un ciddi
sa¤l›k sorunlar›n›n bulunmas›, son 6 ayda
22 kilo kaybetmifl olmas› ve özgür bir
ortamda rahats›zl›klar›yla ilgili teflhis ve
tedavilerinin gerçeklefltirilebilmesi için
tahliye taleplerinin yeniden gözden
geçirilmesi, bu olmad›¤› takdirde
“Hükümlü Ko¤uflu” bulunan Gülhane
Askeri T›p Akademisi’ne yap›lan sevkin
derhal uygulanmas› gerekti¤ini önemle
hat›rlat›r›z.

Not: Kamuoyundan gelen bu tür tepkiler üzerine
Tolon Pafla GATA’ya sevkedildi

T
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Anayasa Mahkemesi
03.01.2008 gün ve 2008/2
say›l› karar› ile 556 say›l›
Markalar›n Korunmas›
Hakk›nda KHK'n›n
9. maddesinin l/b bendi,
2/b bendi ile 61. maddenin
a bendinin 9. maddenin l/b ve
2/b benderi yönünden ve yine
61. maddenin c bendinin
iptaline, 9. ve 61. maddelerin
iptal edilen benderinin
do¤uraca¤› hukuksal boflluk
kamu yarar›n› ihlal edici
nitelikte görüldü¤ünden,
iptal hükümlerinin,
karar›n Resmi Gazete'de
yay›mlanmas›ndan bafllayarak
alt› ay sonra yürürlü¤e
girmesine karar vermiflti.

arar 05 Temmuz 2008 günü
Resmi Gazete’de yay›mlanm›fl
olmas›na ra¤men, yürürlük

süresinin sonu olan 05 Ocak 2009 gününe
kadar oluflan hukuki bofllu¤un giderilmesi
için yasama organ› taraf›ndan yeni bir
düzenleme yap›lmam›flt›r.

Ülkemiz fikri mülkiyet haklar› alan›nda
baflta Paris Sözleflmesi, Dünya Fikri
Mülkiyet Teflkilat› (WIPO) Kurulufl
Anlaflmas›, Madrid Anlaflmas›’na ‹liflkin
Protokol, Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
Kurulufl Anlaflmas› ve TRIPS olmak üzere
pek çok uluslararas› sözleflmeye taraf
olmufltur. Ulusal mevzuata iliflkin olarak
da her ne kadar 1872 y›l›ndan itibaren bu
alanda düzenlemeler olsa da, ülkemizin
Avrupa Birli¤i Uyum Yasalar› kapsam›nda
Topluluk Direktiflerine uygun yasalar›n
haz›rlanmas› konusundaki taahhüdü
nedeniyle gerçekte 1995 y›l›, fikri mülkiyet
alan›ndaki ulusal mevzuat›n geliflimi
konusunda bir dönüm noktas› olmufltur.

Uluslararas› sözleflmelere uyumlu iç
mevzuat›n yan› s›ra ‹stanbul, Ankara ve
‹zmir'de ihtisas mahkemeleri kurulmufl,
say›lar› son bir y›ld›r daha da artt›r›lm›flt›r.
Emniyet Teflkilat› ve Gümrük Müdürlükleri
içinde bu alanda uzman birimler
oluflturulmufltur.

‹htisas Mahkemelerinde ve Asliye Ceza
Mahkemelerinde bugüne de¤in on binlerce
ceza dosyas› sonuçlanm›fl ve bir o kadar›
da derdesttir. Yarg›tay ilgili dairesinin buna
paralel olarak y›llard›r süren içtihat
çal›flmalar› vard›r.

Baromuzun Fikri ve S›naî Haklar
Komisyonu da bu çok özel konu üzerinde
uzun y›llard›r etkin çal›flmalar yapmaktad›r.
Özellikle, marka hukukuna iliflkin cezai
yarg›lama taklit ürün imalat› ve sat›fl›n›n
yo¤un oldu¤u ülkemizde cayd›r›c› ve etkin
bir rol üstlenmektedir. Bugün gelinen
noktada, yeni yasal düzenlemenin 05 Ocak
2009'a kadar yap›lmam›fl olmas› marka
hukukuna telafisi mümkün olmayan büyük
bir zarar vermifltir.

Yasama organ›n›n yasa yapmadaki
gecikmesi, on binlerce dosya üzerindeki
her kurumdan fikri mülkiyet emekçisinin
emeklerinin bofla harcanmas› ve kamu
menfaatlerinin haleldar olmas› sonucunu

do¤urmufltur. Bu itibarla 05 Ocak 2009
günü itibariyle, marka haklar›n›n ceza
hukukunca korunmas› bak›m›ndan
kurumlar ifllevsiz b›rak›lm›flt›r.

Türkiye'de önemli bir getirim haline gelen
taklit markal› ürün piyasas›n›n kay›t d›fl›
ekonomi ile güçlü ba¤lant›lar› vard›r.
Bu piyasa ülkemiz aç›s›ndan büyük mali
kay›plara sebep olmaktad›r. Ayn› zamanda
bir kara para aklama unsuru olup, di¤er suç
türlerini de beslemektedir.

Bununla birlikte, mevcut hukuki bofllu¤un
devam› taklit marka ile mücadelenin
etkinli¤ini ortadan kald›raca¤›ndan,
ülkemiz, taraf oldu¤u uluslararas›
sözleflmeler ve AB Uyum Yasalar› nedeniyle
uluslararas› yapt›r›mlarla karfl›laflacakt›r.

Aç›kland›¤› üzere Anayasa Mahkemesi'nin
556 say›l› KHK'n›n ilgili maddelerini iptal
etmesi sonucu oluflan hukuki boflluk telafisi
güç sonuçlara yol açaca¤›ndan ‹stanbul
Barosu olarak yasama organ›n› iptal karar›
da gözetilerek yeni bir düzenleme yapmak
üzere ivedilikle göreve ça¤›rd›¤›m›z›
kamuoyuna duyururuz.

‹STANBUL BAROSU BAfiKANLI⁄I

Markalar›n
korunmas›na iliflkin hukuki
boflluk doldurulmal›d›r

K
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rgenekon Davas› kapsam›nda
10. dalga gözalt›na alma
ifllemleri sürerken, ‹stanbul

Barosu Baflkan› Av. Muammer Ayd›n,
7 Ocak 2009 Çarflamba günü saat 17.50’da
CNN TÜRK canl› yay›n›na telefonla
ba¤lanarak de¤erlendirmeler yapt›.

Davayla ilgili yakalama ifllemlerinde
Ceza Muhakemesi Usul Yasas›’n›n 90 ve
91. maddeleri ile Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesi’ne ayk›r› davran›ld›¤›n› belirten
Ayd›n, konuflmas›nda flunlar› söyledi:

“Öncelikle Ergenekon Soruflturmas›’n›n
bafllamas›ndan bu tarafa dalga dalga gelen
bu soruflturmalar bir yönüyle Silivri
Cezaevi’nde görev yapan 13. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde devam eden bir
kovuflturmaya dönüfltü ve bu dava devam
ediyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak
bildi¤imiz ve bekledi¤imiz bir fley de, bu
soruflturma dalgalar›n›n devam edece¤iydi.

Nitekim 9. dalga dedi¤imiz, daha önce
tutuklanan askeri kifliler ve onlarla birlikte
gözalt›na al›nan, daha sonra da tutuklanan
kifliler, bunlarla ilgili soruflturma bugüne
kadar sonuçlanm›fl de¤il. Bütün hukukçular
çok iyi bilirler ki soruflturmalar›n ve
davalar›n hem yasalar›m›zda hem de
Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nde
belirtilen adil yarg›lanma hakk›na uygun
“makul sürede”, temel hak ve özgürlüklere
zarar verilmeden sonuçland›r›lmas›d›r.
Ancak görülüyor ki, 9. dalgada tutuklanan
kifli ler için bugüne kadar süren
soruflturmalar da bu makul süreler
afl›lm›fl ve halen neticelendirilmemifltir.

Yap›lan ifllemlerde ‹nsan haklar›na ayk›r›l›k
flu anlamda var: Bu soruflturman›n
bu kadar uzun süre devam etmesi ve
neticelendirilmemesi az önce söyledi¤im
kurallar gere¤ince temel hak ve
özgürlüklere, insan haklar›na ayk›r›l›k teflkil
ediyor. ‹nsanlar neyle suçland›¤›n› bilmek

zorundad›r. Suçlama gere¤i olan iddialar
sübut bulmam›flsa takipsizlik karar›
verilerek soruflturma neticelendirilmeliydi.
Bugüne kadar bu kadar uzun süre devam
eden soruflturma ve kiflilerin tutuklanma
sürelerinin devam etmesi insan haklar›na
ayk›r›l›k teflkil ediyor. Bugün yap›lan
10. dalgada yap›lan ifllere de bakt›¤›n›z
zaman; arama kararlar›n› tabii ki yarg›ç
veriyor. Ancak yakalama için önceden
kiflilere bir tebligat yap›lmal›yd›. Tebligat
üzerine gelmezlerse, müracaat etmezlerse
hangi flekillerde yakalaman›n yap›laca¤›
da Ceza Yarg›lamas› Usul Yasas›nda
özellikle belirtilmifltir; 90. maddede
yakalama, 91. maddede de gözalt›na alma
usulleri aç›k aç›k yaz›lm›flt›r. Buradaki
rahats›zl›¤›m›z fludur: Yakalama ile ilgili
kiflilere daha önce herhangi bir tebligat
ç›kar›lmadan do¤rudan do¤ruya yakalama
ifllemi yap›lmas› da do¤ru de¤ildir, yasaya
ayk›r›d›r”.

Ayd›n: Gözalt›na almalar
Usul Yasas›’na ayk›r›d›r

s tanbul  Barosu Baflkan›
Av.  M u a m m e r Ay d › n ,
Ergenekon Soruflturmas›’nda

gizlili¤in ihlal edildi¤ini, soruflturmada elde
edilen bilgilerin bas›nda tefrika edildi¤ini
ve masumiyet karinesine uyulmad›¤›n›
söyledi.

Av. Muammer Ayd›n, 20 Ocak 2009 Sal›
günü saat 19.20’de Cem Tv’de Gülgûn
Feyman’›n sundu¤u ‹fi‹N ASLI adl›
programa canl› yay›n konu¤u oldu.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 145 ve
98. maddelerini yorumlayan ‹stanbul Barosu
Baflkan› Ayd›n, yasada say›lan gözalt›na
alma usullerine uyulmad›¤›n›n uygulamada
aç›kça görüldü¤ünü, soruflturmay› savc›
yapmas›na ra¤men polis devleti anlay›fl›yla
baz› görevlerin kollu¤a devredildi¤ini,
bu nedenle insan haklar› ihlallerinin
yafland›¤›n› ve yarg›s›z infaz yap›ld›¤›n›
bildirdi.

Cumhuriyet’i koruma ve kollama bilincinde
olanlar›n bu korumay› nas›l yapacaklar›n›

pek ortaya koyamad›klar›n› belirten
Muammer Ayd›n, ancak Cumhuriyet
de¤erlerini yozlaflt›rmak isteyenlerin bu
konuda çok bilinçli hareket ettiklerini
bildirdi.

Bugüne kadar “ne oldu¤u” çözülemeyen
bir kiflinin beyanlar›na dayal› iddialar›na
özellikle vatandafltan al›nan vergilerle
kamu yay›nc›l›¤› yapan TRT’de 4 saat yer
verilmesini elefltiren Av. Muammer Ayd›n,
oysa soruflturmalar›n yasada belirtildi¤i gibi
hukuk içinde yap›lmas› ve yarg›n›n özgür
b›rak›larak adaletin gerçekleflmesine
yard›mc› olunmas› gerekti¤ini vurgulad›.

Adalet üzerindeki çifte standarda dikkat
çeken ‹stanbul Barosu Baflkan› Ayd›n,
söz konusu Ergenekon Davas› olunca her
fleyin olanca h›zla yap›ld›¤›n›, Deniz
Feneri Davas›’nda ise hiçbir ilerleme
sa¤lanamad›¤›n› ve bu konudaki isteksiz
davran›fllar›n gözden kaçmad›¤›n› belirtti.

Yarg› ba¤›ms›zl›¤› ve toplumda adalete
güvenin sa¤lanmas› için siyasal iktidarlara
önemli görevler düfltü¤ünün alt›n› çizen
Ayd›n, davalar›n uzun süre devam etti¤ini,
baz›lar›n›n zaman afl›m›na u¤rad›¤›n›,
adaletin yerine getirilemedi¤ini, adliyelerin
pek çok sorunlar›n›n bulundu¤unu,
bütçenin bütün bu sorunlar›n çözümünde
yetersiz kald›¤›n› örnekler vererek anlatt›.

Ayd›n, Baro Baflkanl›¤› görevini üstlendi¤i
2008 Ekim ay›ndan bu yana yarg›n›n
kurucu unsuru olan avukatlar›n adliyelerde
yaflad›klar› sorunlar› görüflmek için Adalet
Bakan›’ndan randevu istediklerini, ancak
bugüne kadar bir yan›t alamad›klar›n› da
kaydetti.

Ergenekon soruflturmas›nda
masumiyet karinesine uyulmuyor

‹
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Coflkun ONGUNarafl’›n Elbistan ilçesine ba¤l›
uzak bir köyde do¤du. Ailenin
küçük k›z›yd›. Ad›n› Fadime

koydular. Fadime, Peygamber k›z›
Fatma’dan geliyordu. Fatma’n›n bir di¤er
lakab› Betül’dü. Betül, ana a¤açtan ayr›l›p
ayr› kök salan dal anlam›na geliyordu.
Ona bu ad› veren ailesi, büyüdü¤ünde onun
kendilerinden ayr› kök salaca¤›n› nereden
bilecekti.

Geçim derdinin üzerine bir de
Marafl Katliam› eklenince aile, çareyi
‹sveç’e göçmekte buldu. Babas›n›n kimi
akrabalar› ‹sveç’te yafl›yordu. “Umuda

yolculuktu” bu. Do¤up büyüdükleri
topraklardan kopmak zordu ama çare de
yoktu.

Babas›, akrabalar›n yard›m›yla ifl
bulup, çal›flt›. Büyük ablas› Türkiye’den
gelen bir akrabas›yla evlendirildi. Fadime
içten içe hissediyordu, ablas›n›n geçti¤i
yollardan kendisinin de geçece¤ini.
Bunu bir türlü içine sindiremiyordu.
Gelecekte kendisini bekleyen zorlu savafl›m›
yüre¤inde bir yerlerde duyumsayarak, p›rp›r
ediyordu çocuk yüre¤i.

Annesi bu “inatç›” k›z›na
tak›l›yordu: “Bakal›m sen kiminle

evleneceksin, kimin bafl›n› yakacaks›n?”
Küçük yaflta olmas›na karfl›n kararl›yd›:
“Evlenece¤im kifliyi ben seçerim,”
diyordu. Ailesi o böyle söyleyince
gülüyordu. Afacan k›z flaka yap›yor
san›yorlard›. Oysa ciddiydi. Kendi çizdi¤i
yaflam yoluna göre hareket edecek, tüm
güçlüklere karfl›n, kader çizgisinden saparak
yoluna devam edecekti.

Okulda oldukça baflar›l›yd›.
Üniversitede Sosyoloji Bölümü’nü kazand›.
Bu neredeyse bir ilkti. Türkiye’den yurt
d›fl›na göç eden ailelerin çocuklar› genellikle
okullar› ile uyum sa¤layam›yor, zorunlu
e¤itimden hemen sonra bir meslek okuluna
yöneliyorlard›. Üniversite bir hayaldi. O bu
hayali gerçe¤e çevirdi.

Okuldaki arkadafllar›n›n ço¤u
do¤al olarak ‹sveçliydi. Gitti¤i kursta ‹sveçli
bir arkadafl›na gönlünü kapt›rd›. Babas›
onlar› bir parkta gezinirken gördü: ‹kisini
de tekme tokat dövdü. Hem arkadafl› hem
de o, günlerce evden ç›kamad›lar. ‹sveçli
sevgilisinin ailesi onu istemek için evlerine
geldi. Ancak Fadime’nin babas› bunun asla
mümkün olmayaca¤›n› söyleyerek, aileyi
evden kovdu.

O bir güvercindi. Güvercinler
kafeslerde yaflayamazd›. Evden kaçt›.
Ailesinin oldu¤u kentten baflka bir kente
tafl›nd›. Orada ifl buldu. Ancak ailesi peflini
b›rakmad›. ‹zini k›sa sürede buldular.
Babas›yla kardefli onu yakalay›p dövdüler.
Ellerinden bir flekilde kurtulup polise
s›¤›nd›. Baba dayak eyleminden ceza ald›.
Küçük kardefle yafl› küçük oldu¤undan
Fadime’yi öldürme görevi verildi. Ancak
kardefli, ayn› karn› paylaflt›¤› ablas›na
k›yamad›. Bu olaydan sonra polise, ailesinin
kendisini öldürece¤inden korktu¤unu
söyledi. Polis umursamad›. Ona sahip
ç›kmak yerine ak›l verdiler: Git ailenle
konufl, bu benim yaflam›m buna sayg›
göstermelisiniz, demesini önerdiler.
Yüzünde ac› bir gülümseme belirdi: Benim
ailemi benden iyi mi tan›yorsunuz? Beni
anlasalar bu olaylar zaten yaflanmazd›.
Ayr›ca konuflsam da anlamazlar ki…

Pol i s t en  a r ad ›¤ ›  de s t e¤ i
bulamay›nca, çare olarak konuyu
medyaya tafl›makta buldu. Konu gazete ve
televizyonlara yans›y›nca kendisine devlet
korumas› verildi.

Sosyal sorumluluk çerçevesinde
çal›flmalar yürüten bir gençlik örgütünde
aktif görev ald›. O çal›flmalar› sayesinde
‹sveç Parlamentosu’na özgürlük üzerine bir
konuflma yapmak üzere davet edildi. ‹sveç
Parlamentosu’nda konuflan ilk Türk

vatandafl› unvan› onun oldu. Yapt›¤›
konuflmada yaflanan olaylardan dolay›
ailesinden çok, ailesini k›nayan çevreleri
suçlad›. Öyle ya, babas› bir kahveye
gitti¤inde yan masada oturan adamlar ona
anlaml› bak›fllar f›rlat›yorlard›. K›z›n›n bir
‹sveçliyle “dost hayat›” yaflad›¤› yolunda
dedikodular üretiyorlard›. Fadime
parlamentodaki konuflmas›nda bunlar›
aç›kça anlatt›. Ayr›ca ülkede bulunan kimi
derneklerin göründükleri kadar özgürlükçü
ve demokrat olmad›klar›n› da aç›klad›.

D›flar›da özgürlükçü görünen
bu çevrelerin, evde kad›nlara bask›c›
davrand›klar›n›, kendisinin de bu bask›lar›n
ma¤duru oldu¤unu belirtti.

Parlamento’daki bu konuflmas›ndan
sonra ipler iyice gerildi. Fadime’nin sahte
demokratl›kla nitelendirdi¤i, dernek ve
lobiler, bu yaln›z k›za olmad›k hakaret ve
tehditler ya¤d›rd›lar. Hatta baz›lar› daha da
ileri gitti. K›z›yla zaten görüflmeyen babas›n›
arayarak, “Fadime’yi sustur. Bu ifli temizle.
K›z›na, namusuna sahip ç›k. Yoksa biz
yapaca¤›m›z› biliriz,” dediler.

Baba, k›z›n›n bafl›na “ölümden

beter” ifller getirilece¤inden korkar olmufltu.
Arayan adamlar›n sesleri ciddiydi.

M

Güvercinlerin

gökyüzü buluflmas›

ÖYKÜLEfiEN HUKUK
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Tam bu s›rada, Fadime’nin evlilik
hayalleri kurdu¤u ‹sveçli erkek arkadafl›,
arabas›n›n frenlerinin boflalmas› sonucu
trafik kazas› geçirdi. Olay yerinde can verdi.
Fadime’nin o an arabada olmamas› büyük
bir rastlant›yd›. Polis olayda bir sabotaj izi
bulunamad›¤›n› bildirdi ama son model
araban›n frenlerinin nas›l boflalm›fl
olabilece¤i konusu da bir soru iflareti
olmaktan öteye geçemedi.

Fadime iyiden iyiye bezmiflti
hayattan.  ‹sveç Çocuk Esirgeme
Kurumu’nda yapt›¤› konuflma, bu güzel ve
asi k›z›n töre pençesinde k›vrand›¤›n›
gösteriyordu.  Bu durumu en iyi
edebiyatç›n›n bile kaleme almakta güçlük
çekece¤i flu sözlerle dile getirdi: “Kalbim
paramparça, art›k bedenen ve ruhen
tükendi¤imi hissediyorum. Huzurlu
yaflamaktan baflka bir fley istemiyorum. En
çok da annemi özlüyorum. Çocuklu¤umdaki
gibi onun kollar›na  s›¤›nmaktan baflka
hiçbir fley istemiyorum. Ama, bunun  art›k
mümkün olmad›¤›n› da biliyorum. fiimdi
Östersund’da oturuyorum ve orada
sosyoloji ö¤renimi görüyorum. Amac›m,
benim gibi çaresiz k›zlara yard›mc› olmakt›r.
Bugüne dek olanlardan ötürü aileme karfl›
içimde herhangi bir öfke ve nefret
duymuyorum. Ailem, bir k›zlar›yla  birlikte
“namus ve flerefini” yitirdi. Ben ise en
sevdi¤im yak›nlar›m›... Yaflam öykümü,
benim durumumdaki  k›zlara bir yarar› olur
umuduyla  paylaflt›m. Hiç olmazsa onlar,
benim  yaflad›klar›m› yaflamas›nlar...”

Bir gün gençlik örgütündeki bir
arkadafl›, uzun süreli bir çal›flma için
Kenya’ya gidilece¤ini Fadime’nin de
Kenya’ya gidecek grupta yer ald›¤›n›
söyledi. Yaflanan onca olaydan sonra
‹sveç’ten uzaklaflma fikri ona cazip geldi.
Yine de “annem,” dedi. Onu son kez
görmek istedi. Annesiyle telefonlaflt›lar.
Baflka bir akrabalar›n›n evinde görüflmek
üzere sözlefltiler. Anne olay› yak›n bildi¤i
bir akrabalar›na daha söyledi. O akraba
san›lan “akrep” de durumu Fadime’nin
babas›na bildirdi. Baba da eline silah
al›p buluflma evine geldi. Fadime tam
evden ç›k›yordu ki babas›yla karfl›laflt›.
Eli silahl›yd›. “Yapma baba, ben sizi
utand›racak bir fley yapmad›m. Ne’olursun
yapma!” dedi. Babas› söz dinlemedi. Töre
denen zehirli sarmafl›k tüm benli¤ini esir
alm›flt› bir kez. Silah›yla k›z›n›n bafl›na
do¤ru üç el atefl etti. Fadime annesinin
kuca¤›na düfltü. T›pk› çocuklu¤undaki
gibi…

Mevlana anlat›yor: Bir tüccar›n
güzel bir papa¤an› vard›. Kafeslerde tutsak
edilmifl güzel bir kufltu. Bir gün tüccar adam
Hindistan'a gitmek için yol haz›rl›¤›na
bafllad›. Güzel kufluna sordu: “Ey güzel
kuflum sana ne getireyim, sen Hindistan'dan
ne istersin?”dedi.

Papa¤an: ‘Oradaki papa¤anlar›
görünce halimi anlat ve de ki falan papa¤an
benim tutsa¤›md›r, ben onu kafeste
besliyorum. Size selam söyledi. Ben gurbet
ellerde kafeslerde sizin hasretinizle can
vereyim, siz serbestçe a¤açl›klarda
kayal›klarda dolafl›n bu reva m›d›r. Hiç
de¤ilse bir seher vakti ben garibi de
hat›rlay›n ki ben de birazc›k mutlu olay›m
dedi, de. Baflka bir fley istemem.’ dedi.
Tüccar kervan›yla yola koyuldu. Günler
geceler sonra Hindistan'a vard›. Giderken
birkaç papa¤an gördü kayal›kla konmufl,
bekliyorlard›, at›n› durdurup seslendi: ‘Ben
falan memleketten filan kifliyim ticaret
yapmak için buralara geldim. Benim bir
papa¤an›m var size selam söyledi ve böyle
böyle dememi istedi.’ dedi. Tüccar sözlerini
bitirir bitirmez o papa¤anlardan birisi titredi,
nefesi kesildi düflüp öldü. Tüccar bu haberi
verdi¤inden dolay› bin piflman oldu.
‘Ne yapt›m, bu zavall› kuflun ölümüne sebep
oldum. Galiba bu benim kuflumun bir
yak›n›,’ diye düflündü. Tüccar al›flveriflini
bi t i r ip  memleket ine döndü.  Kufl
dayanamay›p tüccara sordu: ‘Hem
cinslerimi, gördün mü, ne söyledin?’ dedi.
Tüccar, bunun üzerine istemeye istemeye
olanlar› anlatt›: ‘Tarif etti¤in yere var›p
dostlar›n olan papa¤anlar› görünce senin
söylediklerini ve selam›n› söyledim
içlerinden biri buna dayanamad› üzüldü
titredi ve hareketsiz kald›, sonra birden
öldü. Çok piflman oldum fakat nafile bir
kere söylemifl bulundum.’ dedi.

Tüccar›n sözlerini duyan papa¤an
kafesin içinde titredi hareketsiz kald› ve
biraz sonra düflüp öldü. Tüccar bunu
görünce, a¤lad›, a¤›tlar söyledi. Sonunda
ölü papa¤an› kafesten ç›kar›p pencerenin
kenar›na getirdi,  getirir getirmez
papa¤an hemen canlan›p uçtu bir a¤ac›n
en yüksek dal›na kondu. Tüccar flafl›r›p
kald›.

‘Ey güzel kufl bu ne ifltir bu ne
haldir, bana anlat, bu hileyi nas›l ö¤rendin
de beni kand›rd›n.’ dedi. Papa¤an kondu¤u
yerden seslendi:

‘Sevgili efendim o Hindistan'da
gördü¤ün papa¤an benim selam›m› al›nca
düflüp ölmüfl gibi yaparak bana bu haberi

gönderdi. “E¤er kurtulmak istiyorsan öl!..”
dedi. Ben de gördü¤ün gibi onun dedi¤ini
yaparak hapisten kurtuldum. K›saca, öldüm
kurtuldum kafeslerde tutulmaktan,’ dedi.

Fadime’nin Anadolu’nun bir
köyünde bafllayan 26 y›ll›k yaflam›,
uzak bir ‹skandinav ülkesinde bir Ocak
ay›nda son buldu. Son yolculu¤unda onu
u¤urlamaya gelen ‹sveç Prensesi Victoria

ve on binlerce kiflinin ak›tt›¤› gözyafllar›yla
sulanm›fl, çiçeklerle kapl› topra¤›nda yat›yor
flimdi.

Fadime’den iki  y› l  sonra
Güldünya da ‹stanbul’da sokak ortas›nda
kardefllerinin silahl› sald›r›s›na u¤ram›flt›.

O sald›r›dan yaral› olarak kurtulmufl ancak
hastaneyi basan kardefllerince hasta
yata¤›nda iken öldürülmüfltü. Güldünya ve
Fadime gibi birçok can, tutsakl›¤a bafl
kald›rd›klar› için ölüme mahkûm edildiler.

Uzak diyarlarda yaflayan kufllar
gibi gökyüzünde geziniyor ruhlar›…
O ruhlar ki ar›nm›fl ve “kafeslerdeki”
kad›nlara ›fl›k saç›p hayk›rmakta: Özgürlük
daima…

econgun@gmail.com

ÖYKÜLEfiEN HUKUK

Töre Simgesi
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68 Kufla¤› ve Edebiyat

‹stanbul Barosu’nca 09.07.2008 günü Orhan Apayd›n Konferans
Salonu’nda düzenlenen “68 Kufla¤› ve Edebiyat” konulu panel
notlar› kitaplaflarak Baro Yay›nlar›m›z aras›ndan ç›kt›.

Av. Müflür Kaya Canpolat, Av. Hüseyin Özbek, H. Hüseyin
Yalvaç, Öner Ya¤c›, Ahmet Nergiz ve
Behram Y›ld›z’›n sunumlar›n›n yer
ald›¤› kitab›n önsözünde: “68 ülkemizde
yaflanan dönemin y›llard›r unutulmayan
ad›. Bu dönemin ça¤dafllar›na ise
kufla¤› denilmekte. Bu kuflak faflizme,
vahfli kapitalizme ve paylafl›m
adaletsizli¤ine baflkald›r›n›n en yo¤un
oldu¤u, gencecik insanlar›n haks›z yere
idam edildi¤i, sorunlara e¤ilmek yerine
sorunlar› dile getirenlerin zindanlara
at›ld›¤›, bask› iflkence gördü¤ü zaman
dilimi… Peki bu dönem ne denli yans›d›
yaz›n›m›za, iflte bu döneme yön veren
yaz›n ustalar› ile bu dönemin yaz›n›m›za
nas›l yans›d›¤›n› kitaplaflt›rd›¤›m›z
bu panelde özgün imzalardan
okuyacaks›n›z” deniliyor.

63 sayfadan oluflan cep kitab› Baromuzdan edinilebilir.

Lozan - Montrö
ve Türk Bo¤azlar›

‹stanbul Barosu taraf›ndan düzenlenen 85. Y›l›nda Egemenlik ve
Ba¤›ms›zl›k Belgesi Lozan semineri ile Montrö Sözleflmesi ve
Türk Bo¤azlar› seminerinin notlar› kitaplaflarak Baro Yay›nlar›m›z
aras›ndan ç›kt›.

“Dünden Bugüne Lozan - Montrö
ve Türk Bo¤azlar›” ad›yla ç›kan
yay›nda, Yrd. Doç. Dr. Yücel
Bozda¤l›o¤lu, Prof. Dr. Engin
Berber, Hülya Emin, Doç Dr. Sibel
Özel, Prof. Dr. Ferit Hakan Baykal,
Ali Kurumahmut, Av. Zeki Y›ldan
ve Prof. Dr. Bayram Öztürk’ün
görüfl ve sunumlar› yer al›yor.

Kitap önsözünde:  “Osmanl›
‹mparatorlu¤u Sevr Anlaflmas›’n›
kabul etmiflti. Peki Türkler kabul
edecek miydi? Kabul etmediler. Vatan
flairi Nam›k Kemal’in “Vatan›n
ba¤r›na düflman dayam›fl hançerini,
Yok mudur kurtaracak baht›
kara maderini?” sorusuna yan›t
Atatürk’ten geldi. “Vatan›n ba¤r›na
düflman dayas›n hançerini, bulunur

kurtaracak elbet baht› kara maderini.” Lozan ve Montrö kurtuluflun
kan›t› olan iki önemli belgedir. Yaflad›¤›m›z kimi güncel olaylar,
uluslaflma sürecimizi ve kan›tlar›n› unutturmaya yönelik bilinçli
çabalard›r, bu aç›lardan elinizdeki kitap okurlara gerçe¤in sesini
konunun uzmanlar›ndan iletmektedir”  deniliyor.

152 sayfadan oluflan kitap Baromuzdan edinilebilir.

Avukat Kitapl›¤›Avukat Kitapl›¤›

Dünyan›n U¤ultusu

Gün Ortas›nda Arzu ile 2008 Sait Faik
Hikâye Arma¤an›’n› kazanan Behçet
Çelik, Dünyan›n U¤ultusu adl› bu ilk
roman›nda, huzursuz bir dünyay›
resmediyor. Büyük ve küçük krizlerin
akrep ile yelkovan› aras›na s›k›flm›fl,
büyük ve  küçük savafl lar ›n
insanlar›n›... Tuhaf zamanlara dair bir
halet-i ruhiye roman›, bir tür aflk
hikâyesi.

“Büyük bir ac› vard› pay›m›za düflen,
kimisi bunu büyük parçalar halinde
çekiyordu, kimisi ufalt›p düflük dozlarda al›yordu. Bir fark› yoktu,
bu ac›y› öyle ya da böyle çekmenin. Annesi de ayn› ac›dan mustaripti,
ablas› da, kendisi de, abisi de... fiu kornaya as›l›p yolun bir an
önce aç›lmas›n› isteyen adam da... Ac›n›n miktar› de¤ildi, insan›n
bunu nas›l yaflad›¤›, bunun ac›s›n› baflkalar›ndan ç›kar›p
ç›karmad›¤›yd› önemli olan. ‹nsanlar eflit diyenler haklardan,
özgürlüklerden söz ediyorlard›, en büyük eflitlik ayn› ac›yla
kavrulman›n ortakl›¤›yd›. Bunu anlatabilmek gerekiyordu insanlara.
Hiçbir siyasetçinin akl›na gelmez miydi bu? Gelmezdi, gelemezdi,
herkes kendi ac›s›yla meflguldü. Ya da bu ac›n›n yerine koydu¤u
meflguliyetleri vard› herkesin.”

Bilgi için: www.kanatkitap.com /
www.dunyaninugultusu.blogspot.com

Düflünceden ‹çeri

Av. Müflür Kaya Canpolat’›n, son
fliir kitab› “Düflünceden ‹çeri” ile fliirle
bar›flt›¤› ve yazmay› sürdürdü¤ü
görülüyor.

Çukurova’da ailenin destekledi¤i
b i r  fl i i r  o r t a m › n d a  g e ç e n ,
Karacao¤lan’larla, Yunus Emre’lerle,
Nam›k Kemal’lerle harmanlanan,
Naz›m Hikmet ve Yaflar Kemal’in
izinde süren bir çocukluk ve ilk gençlik
y›llar› Canpolat’›n baflat e¤ilimleri
aras›nda. Hele lise ve üniversite y›llar› onun ciddi ürün verdi¤i ve
bu ürünlerin sanat dergilerinde yerini buldu¤u y›llar. Ve onlar›n
bütünleflti¤i ilk fliir kitab›: “Sevgi Halleri”.

Ondan sonra Türkiye’nin halleri... Avukatl›k, Adliye koridorlar›nda
kofluflturmalar, savunmalar, murafaalar ve siyaset... fiiir dünyas›na
z›t, duygu dünyas›na karfl›t haller... Oysa fliir küllenen bir atefltir
Müflür Kaya Canpolat’›n yüre¤inde. Zaman› gelir, külleri zaman
kas›rgas› al›r götürür ve o atefl yeniden alevlenir. Art›k fliirle bar›fl
zaman›d›r. Müflür Kaya Canpolat, Sone Yay›nlar› aras›nda yeni
ç›kan “Düflünceden ‹çeri” adl› fliir kitab›yla bunu kan›tl›yor ve
bize fliir yazmaya devam edece¤ine söz veriyor.
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‹zmir Barosu Baflkan›
Av. Nevzat Erdemir
yaflam›n› yitirdi

Geçirdi¤i bir rahats›zl›k sonucu 6 Ocak 2009
Sal› günü kald›r›ld›¤› Ege Üniversitesi T›p
Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim
Dal› Yo¤un Bak›m Servisi’nde yaflamsal tehlikeyi
atlatamad›¤› için beyin ölümü gerçekleflerek
hayata veda eden ‹zmir Barosu Baflkan›
Av. Nevzat Erdemir ‹zmir’de törenle topra¤a
verildi.

‹lk tören 9 Ocak 2009 Cuma günü saat 10.00’da ‹zmir Adliyesi önünde yap›ld›.
‹kinci tören ise saat 11.00’da ‹zmir Barosu Merkez Bina önünde gerçekleflti.
Nevzat Demir’in cenazesi daha sonra Alsancak Hocazade Camii’nde ö¤le vakti
k›l›nan cenaze namaz›ndan sonra Urla ‹skele Mezarl›¤›’nda topra¤a verildi.

Cenaze törenlerinde ailesi, yak›nlar›, Adalet Bakanl›¤› Müsteflar› Ahmet Kahraman,
‹zmir Valisi M. Cahit K›raç, ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› Aziz Kocao¤lu,
Türkiye Barolar Birli¤i Baflkan› Av. Özdemir Özok, ‹stanbul Barosu Baflkan›
Av. Muammer Ayd›n, Baflkan Yard›mc›s› Prof. Dr. Dr. Selçuk Demirbulak,
Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Handan Do¤an, Av. Turgay Demirci ve Av. Hüseyin
Özbek, çeflitli barolardan gelen temsilciler, ‹zmir Barosu Üyesi avukatlar haz›r
bulundu.

Nevzat Erdemir, 1949 y›l›nda Ahlat’ta do¤du. 1971’de Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ni bitirdi. 1973 y›l›nda avukatl›k staj›n› tamamlad›. Askerlik hizmetinden
sonra Ad›yaman’da serbest avukatl›k yapmaya bafllad›. 1979 y›l›nda ‹zmir Barosu’na
kaydoldu. Baronun çeflitli birimlerinde çal›flt›. 1994-1996 döneminde ‹zmir Barosu
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapt›. 2004 y›l›nda ‹zmir Barosu Baflkanl›¤›’na
seçildi. Çeflitli gazete ve dergilere mesleki yaz›lar yazd›. “Ad› Konulmam›fl
‹flgal”, “Ba¤›ms›z Türkiye Ba¤›ms›z Yarg›” ve “Eflbaflkana Suç Duyurusu”
adl› kitaplar› vard›r.

Av. Nevzat Erdemir, evli, üç çocuk ve bir torun sahibiydi.

‹stanbul Barosu, Av. Nevzat Erdemir’in kayb›ndan duydu¤u üzüntüyü belirtir,
baflta ailesi, yak›nlar› ve meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› diler.

Beraat eden
san›k lehine
vekâlet ücreti
ödemeleri

Adalet Bakanl›¤›’n›n ‹dari ve Mali
‹fller Daire Baflkanl›¤›’n›n Cumhuriyet
Savc›l›klar›na gönderdi¤i yaz›yla, Beraat
Eden San›k Lehine Vekâlet Ücretine iliflkin
ödeneklerin gönderildi¤i bildirildi.

Adalet Bakanl›¤›’n›n yaz›s›nda, 2008 mali
y›l› bitmeden tahakkuk ettirilerek "Di¤er
Yasal Giderler" ekonomik kodundan
ilgililerine ödemelerinin yap›lmas› istendi.
Yaz›da ayr›ca, 2009 y›l› ve sonras› için
mahkemeler taraf›ndan beraat eden san›k
lehine ve hazine aleyhine hükmedilen
vekâlet ücretine ait ilamlar›n ödenek
taleplerinin Mahkemeler Bütçesi’nin
"Görev Giderleri" ekonomik kodundan
‹dari ve Mali ‹fller Daire Baflkanl›¤›’n›n
Levaz›m Taflra fiube Müdürlü¤ü’ne ilgili
ilam eklenmek suretiyle talepte bulunulmas›
gerekti¤i belirtildi.

Not: Adalet Bakanl›¤›’n›n yaz›s› internet
sitemizde.

01.01.2009 tarihi
itibariyle
S›naî Mülkiyet
Hukuku’nda
gelinen son durum

‹stanbul Barosu Fikri ve S›naî Haklar
Komisyonu’nca düzenlenen panelde
“01.01.2009 Tarihi ‹tibariyle S›naî
Mülkiyet Hukukunda Gelinen Son
Durum” konusu ele al›nacak.

7 fiubat 2009 Cumartesi günü Saat 10.00’da
‹stanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü
Kampusu ‹smail Özaslan Salonu’nda
gerçekleflecek panelde afla¤›daki konularda
de¤erlendirmeler yap›lacak:

3 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu'nun 2. ve
5. maddelerinin de¤erlendirilmesi

3 2008/2 say›l› Anayasa Mahkemesi
karar›n›n de¤erlendirilmesi
3 1/663 E. Nolu Markalar›n Korunmas›
Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamede
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun
Tasar›s›'n›n De¤erlendirilmesi.

Panelin aç›l›fl konuflmalar›n› ‹stanbul Barosu
Baflkan› Av. Muammer Ayd›n,  ‹stanbul
Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Nevzat Koç ve Fikri ve S›naî
Haklar Komisyonu Baflkan› Av. P›nar Sür
yapacak. ‹ki oturum halinde gerçekleflecek
panelin oturum konular›, oturum baflkan ve
konuflmac›lar› flöyle;

1. Oturum: 'Gelinen Son Durumun Cezai
Yönden De¤erlendirilmesi'

Av. Vehbi Kahveci
Oturum Baflkan›, TPE Temsilcisi, Sanayi
ve Ticaret Bakanl›¤› Temsilcisi

Prof. Dr. Turan Y›ld›r›m
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
‹dare Hukuku Ana Bilim Dal›

Doç.Dr. Caner Yenidünya
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza-Ceza Usul Hukuku Ana Bilim Dal›

Y›ld›r›m Bozan
Bak›rköy Fikri ve S›nai Haklar Ceza
Mahkemesi Hakimi

Murat Akyamaç
Kartal Cumhuriyet Savc›s›

2. Oturum: 'Gelinen Son Durumun
Hukuki Yönden De¤erlendirilmesi'

Prof. Dr. Dr. Selçuk Demirbulak
Oturum Baflkan›, ‹stanbul Barosu Baflkan
Yard›mc›s›

Yrd. Doç. Dr. Remzi Tamer Pekdinçer
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ticaret  Hukuku Ana Bil im Dal›

Orhan Gödeli
Bak›rköy Fikri ve S›nai Haklar Hukuk
Mahkemesi Hakimi

Av. Ayla Oktar

Av. Dr. Burak Gemalmaz
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Kültür ve Sanat
Komisyonu
y›ll›k program›n›
aç›klad›

‹stanbul Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu
olarak, gerek bilgilendirmeye gerekse hoflça
vakit geçirmeye yönelik çeflitli etkinliklerde
bir araya gelebilmek ve avukatlar aras›
birliktelik ve dayan›flmay› sa¤layabilmek
çabas›ndan hareketle haz›rlad›¤›m›z çal›flma
program›n›, sizlerle paylaflmak istiyoruz.

Tüm Meslektafllar›m›z›, Konser ve Tiyatro
etkinliklerimizi izlemeye, Sergilerimizi
görmeye, Baro Sohbetleri ve fiiir
Dinletilerimize kat›lmaya, Gezilerimizde
turlamaya davet ediyoruz.

Etkinliklerimizin tamam›na iliflkin
duyurular›, Baro odalar›m›zdaki ilan
panolar› ve e-posta vas›tas› ile sizlere
ulaflt›raca¤›z.

2008–2009 DÖNEM‹ GENEL
PROGRAMI

1. SÖZEL ETK‹NL‹KLER
a. fiiir Dinletileri (Her ay›n 1. Çarflamba
günü)
b. Baro Sohbetleri (Her ay›n 3. Çarflamba
günü)
c. Tiyatro Gösterilerimiz (Yer ve tarih
koflullara göre de¤erlendirilecek)

2. SERG‹LER
a. Kendi açacaklar›m›z (5 Nisan ve 6
Eylül’de Resim, Heykel, Foto¤raf
karmalar›)
(prensipte Sultanahmet-Sirkeci-Kad›köy D
Adliyeleri)
b. Sergi ve Müze gezileri (ilgili sergi ve
müzelere göre tarihler de¤erlendirilecek)

3. KONSERLER
a. Türk Sanat Müzi¤i (Ocak, Nisan ve
Temmuz)
b. Türk Halk Müzi¤i (‹lkbahar, Yaz,
Sonbahar, K›fl olarak 4 kez)
c. Klasik Bat› Müzi¤i (Sanatç›, yer ve tarih
koflullar çerçevesinde de¤erlendirilecek)
d. Hukukçu Sanatç›lar (Hem hukukçu

hem sanatç› olan meslektafllar›m›zla temas
kurulup projeler gerçeklefltirilecek)
e. Konser vb. Kültürel Etkinlikler
(‹ndirimler sa¤lanacak ve duyurular›
yap›lacak)

4. GEZ‹LER
a. Yurt d›fl› (Rusya, Orta Asya, Avrupa
ülkeleri, Uzak Do¤u, M›s›r, Dubai, K›br›s)
b. Yurt içi
3 Genel Geziler (Konya, Kapadokya,
Antalya, Erzurum-Sar›kam›fl, Bursa, Bolu,
Edirne, Safranbolu-Amasra, Çanakkale,
Karadeniz ve di¤er yerler)
3 Butik Geziler (Adalar, Motorla Bo¤az
Turu, Galata, Polonezköy gibi)

5. D‹⁄ER ETK‹NL‹KLER
a. Dans okullar›ndan meslektafllar›m›za
ve stajyerlere indirimler sa¤lamak.
b. Ankara, Antalya, ‹zmir, Bursa gibi büyük
kentlerin otellerinden, otobüs flirketlerinden,
restaurant, sinema, tiyatro, müze ve
ma¤azalar›ndan mesleki indirim sa¤lamaya
yönelik çal›flmalar.

Baromuzun
“üye memnuniyeti”
anketi

‹stanbul Barosu ‹SO 9001: 2000 Kalite
Yönetim Sistemi içeri¤inde kullan›lmak
üzere, bir anket formu haz›rlanm›flt›r.
Meslektafllar›m›z›n, formda yer alan
boflluklara gerekli bilgileri girmeleri,
Baromuzun üyelerine daha kapsaml› ve
kaliteli hizmet sunmas›n› sa¤layacakt›r.
Tüm üye meslektafllar›m›z›n ilgisini
bekliyoruz.

Not: Anket formu internet sitemizden
sa¤lanabilir.

Enerji Hukuku
Komisyonu kuruldu

‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun
08 Ocak 2009 tarih ve 12/6 say›l› karar›yla
“Enerji Hukuku Komisyonu” kurulmas›
kararlaflt›r›ld›.

‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Handan Do¤an, Av. Turgay Demirci
ve Av. Tayfun Aktafl Komisyondan
sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak
görevlendirildiler.

Enerji Hukuku Komisyonu’nda çal›flmak
isteyen meslektafllar›m›z›n baflvurular›
al›nmaya baflland›.

Hayvanlara karfl›
vahflete “dur”
denilmelidir

‹stanbul Barosu Hayvan Haklar›
Komisyonu,  bir  bas›n toplant ›s ›
düzenleyerek hayvanlara karfl› ifllenen her
türlü suça karfl› toplumu duyarl› olmaya
ça¤›rd›.

13 Ocak 2009 Sal› günü saat 11.00’da
‹stanbul Barosu Merkez Binada düzenlenen
bas›n toplant›s›nda konuflan Hayvan Haklar›
Komisyonu Baflkan› Av. Hülya Yalç›n, son
günlerde özellikle medeni bir flehir
olmas› gereken ‹stanbul’da yaflanan
hayvan vahfletlerinden örnekler sergiledi.

2004 y›l›nda, AB’ye uyum sürecinde
yürürlü¤e giren 5199 say›l› Hayvanlar›
Koruma Kanunu’nun hayvan hayat›n›
korumaktan çok uzak bulundu¤unu
hat›rlatan Yalç›n, “Bu yasa kapsam›nda
hayvana eziyet etmek, iflkenceyle öldürmek
ne yaz›k ki hala kabahat olarak görülmekte,
çok komik idari para cezalar› ile
geçifltirilmekte ve kiflilerin sab›ka
kay›tlar›na dahi ifllenememektedir” dedi.

Av. Hülya Yalç›n, yap›lmas› gerekenin 5199
say›l› yasan›n de¤ifltirilmesi ve hayvanlar›n
yaflam hakk›n›n da TCK kapsam›nda
korunan bir hak olmas›, ihlali halinde
faillerin hapis cezas› ile cezaland›r›lmas›
gerekti¤ini söyledi. Yalç›n, söz konusu
yasan›n de¤ifltirilmesine iliflkin TBMM
Adalet Komisyonu’nda bir çal›flma
yap›ld›¤›n› ve hayvanlar›m›z› korumak için
bu de¤iflikliklerin bir an önce hayata
geçirilmesi gerekti¤ini sözlerine ekledi.
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Baro aidatlar›

Genel Kurul taraf›ndan onaylanan ve 2009
y›l›nda 400 TL olan y›ll›k Baro aidat› Ocak
ve Temmuz aylar›nda olmak üzere iki eflit
taksitte ödenecek.

Bilindi¤i gibi Avukatl›k Yasas›’n›n 81/2
maddesi y›ll›k Baro keseneklerini bütçedeki
maafl katsay›s›na ba¤l›yor. Ödemelerin
gecikmesi durumunda yasa gere¤i
ayl›k %5 gecikme zamm› uygulan›yor.

Baro Yönetim Kurulu’nun 02 Ocak 2009
günlü karar›na göre, 1136 say›l› yasan›n
65. maddesi gere¤ince baro aidat borçlar›n›
ödemeyen meslektafllar›m›z›n kay›tlar›
silinecek.

ELSA TÜRK‹YE
ola¤anüstü
Genel Kurulu
1 fiubat’ta ‹stanbul’da
toplan›yor

Avrupa Genç Hukukçular Derne¤i’nin üyesi
ELSA TÜRK‹YE’nin Ola¤anüstü Genel
Kurulu 1 fiubat Pazar günü saat 11.00’da
‹stanbul Barosu Staj E¤itim Merkezi’nde
toplanacak. Genel Kurul, toplant›da
yeni Yönetim Kurulu’nu belirleyecek.

ELSA TÜRK‹YE toplant›s›nda ayr›ca,
bu y›l Nisan ay›nda gerçeklefltirilecek
9. Ord. Prof.  Dr. H›fz›  Veldet
Velidedeo¤lu Kurgusal Duruflma
Yar›flmas›’yla ilgili haz›rl›klar ile yerel ya
da uluslararas› organizasyonlara iliflkin
sunumlar da ele al›nacak.

1 fiubatta yap›lacak ELSA TÜRK‹YE
Ola¤anüstü Genel Kurulu’na tüm dernek
üyeleri ile bu örgüte üye olmak isteyen
hukukçular davet ediliyor.

ELSA (The European Law Students’
Association) ba¤›ms›z, politik olarak
tarafs›z,  kâr amac› gütmeyen ve
Avrupa’daki 37 ülkedeki 250’den fazla
yerel flubede 35.000 genç hukukçuya ve
avukatlara yönelik faaliyetler sunan
uluslararas›  bir  organizasyondur.

1991 y›l›nda kurulan ELSA TÜRK‹YE,
Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir’de bulunan
3 flubesiyle gerek yerel, gerek uluslararas›
birçok projeye imza atarak bugüne gelmifltir.

Anal›k yard›m›
ödemeleri

Sosyal Yard›m ve Dayan›flma Yönergesi,
Geçici ‹fl Göremezlik, Ola¤anüstü ve
Cenaze Yard›mlar› Esaslar› Yönerge No: 1
kapsam›nda Anal›k Yard›m› alabilmek için
do¤um yap›ld›¤› tarihinden itibaren 120
gün içinde do¤um raporunun ibraz›
gerekmektedir.

Türkiye Barolar Birli¤i Yönetim Kurulu,
2008 y›l›nda do¤um yapan ancak, süresi
içinde Anal›k Yard›m› için baflvuruda
bulunamayan ya da uygulama hakk›nda
bilgisi olmad›¤› için bu olanaktan
yararlanmayan bayan üyelere Anal›k
Yard›m› ödenmesini kararlaflt›rd›.

Bu durumdaki bayan üyeler, 30 Nisan 2009
tarihine kadar gerekli evraklar›yla birlikte
Fon Müdürlü¤ü’ne baflvuruda bulunmalar›
halinde kendilerine 650.- TL Anal›k Yard›m›
ödenecek.

Staj E¤itim Merkezi
Baflkanl›¤›’na
Av. Vehbi Kahveci
getirildi

Staj E¤itim Merkezi (SEM) Yürütme
Kurulu, 25 Aral›k Perflembe günü
toplanarak görev bölümü yapt › .

Yürütme Kurulu’nda Av. Vehbi Kahveci
Staj E¤itim Merkezi Baflkanl›¤›na, Av. Hilal
Gültepe Genel Sekreterli¤e, Av. Yusuf
Do¤an da Sayman Üyeli¤e getirildi.

SEM Yürütme Kurulu’nda Av. Füsun
Dikmenli ,  Av.  Fuat  Topdemir ,
Av. Hüseyin Rahmi Ekfli ve Av. Dr. Tamer
Pekdinçer de üye olarak görev yapacaklar.

MAHK‹M için
baflvurular bafllad›

‹lk Derece Mahkemeleri Ara Karar ve
Hükümlerini Araflt›rma, ‹nceleme ve ‹zleme
Merkezi’nde (MAHK‹M) görev almak
isteyen meslektafllar›m›z için baflvuru
bafllad›.

MAHK‹M’de görev almak isteyen
meslektafllar›m›z›n 30 Ocak 2009 Cuma
akflam›na kadar Merkez’e baflvurmalar›
gerekiyor.

Bilgi ‹çin: 0212 251 63 25 / 149 (Ali Y›ld›z)

Avukat Haklar› Merkezi
Yürütme Kurulu olufltu

‹stanbul Barosu Avukat Haklar› Merkezi
Genel Kurulu 26 Aral›k Cumartesi günü
yapt›¤› toplant›da yeni dönem Yürütme
Kurulu Üyelerini belirledi.

Buna göre, Avukat Haklar› Merkezi
Yürütme Kurulu asil üyeliklerine Av. Hasan
K›l›ç, Av. Mehmet Coflkun Karakafl,
Av. Ömer Kavili, Av. Cem Kaya Karatün,
Av. Ümit Kadir Özdemir, Av. Berrin
Ayranc›o¤lu, Av. Yeflilnil Yeflilyurt,
Av. Özlem Aksungar, Av. Nilnur Çiftçi,
Av. Feridun fian seçildi.

Yedek üyeliklere ise Av. Ahmet fiahin,
Av. Handan Bakbak Özdemir, Av. Oya
Aslan ve Av. Mesut Özer getirildi.

Toplant›da ayr›ca, Avukat Haklar›
Merkezi’nde görev sürelerine tamamlayan
Av. Mustafa Atilla Erdo¤mufl, Av. ‹lhan
Ayd›n, Av. Yüksel Aytekin, Av. Nizar
Özkaya ve Av. Ufuk Özkap’a Baflkan
Av. Muammer Ayd›n taraf›ndan birer
plaket verildi.

Geçen dönem Avukat Haklar› Merkezi’nden
sorumlu Yönetim Kurulu Üyesiyken
Baro Baflkanl›¤›’na seçilen Av. Muammer
Ayd›n’a ise plaketi, Yönetim Kurulu
taraf›ndan yeniden Avukat Haklar› Merkezi
Baflkanl›¤›’na atanan Av. Hüseyin U¤ur
Poyraz taraf›ndan sunuldu.

Meslektafllar›m›za sa¤l›k
yard›mlar› sürüyor

Meslektafllar›m›z›n tabi olduklar› sosyal
güvencelere bak›lmaks›z›n Türkiye Barolar
Birli¤i Sosyal Yard›m ve Dayan›flma
Fonu’ndan sa¤l›k yard›mlar› sürüyor. Bu
çerçevede Türkiye Barolar Birli¤i taraf›ndan
1 ve 2 numaral› yönergelere göre uygulama
yap›l›yor.

1 nolu yönerge ile anal›k, hastal›k ve ola¤an
d›fl› haller nedeniyle geçici ifl görmezlikte
yap›lacak yard›m, 2 nolu yönerge ile de
yatarak tedavilerde yap›lacak sa¤l›k yard›m›
konusunda düzenleme yap›ld›.

Sosyal Yard›m ve Dayan›flma Fonu’ndan
yararlanabilmek için yap›lmas› gereken
ifllemler, yard›m tutarlar› ve fon hakk›ndaki
bilgiye Baromuzun ‹nternet sayfas›n›n
“Sigorta” bölümünden ulaflmak mümkün.
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04.12.2008

AV. Ç‹MEN BAfiAK YALTI
AV. BAYKAL KORDU
AV. SEZA‹ SERHAT fiEKER
AV. ARDA KORTAfi
AV. SELEN ÖNEN
AV. ÇA⁄ATAY H. AKRAN
AV. D‹LEK KAYMAKÇI
AV. FAT‹H YILMAZ
AV. GÜLAY V. YURDAKUL
AV. KEREM S. ERGÜN
AV. F. S‹BEL V‹D‹NL‹O⁄LU
AV. ‹LBER AYDEM‹R
AV. Ç. KAYMAZ BALCI
AV. TU⁄ÇE AKYILDIZ
AV. KUNTER GÜREL
AV. ‹BRAH‹M ÖKSÜZ
AV. D‹DEM S‹VR‹
AV. SERHAT ÖZDEM‹R
AV. ÖZLEM ÜLGÜDÜR
AV. SELAHATT‹N ÖZDEM‹R
AV. EDA ERDO⁄AN
AV. ECE MEL‹KE YÜCE
AV. A. GONCA YUMAK
AV. E. HASAN BAfiO⁄LU
AV. DEN‹Z PEYN‹RC‹O⁄LU
AV. GÖKTÜRK KÖSE
AV. ‹PEK BAYKARA
AV. fiER‹FE ‹LKE TÜREYEN
AV. S‹NAN KARA
AV. MEHT‹ fiAH‹NTEK‹N
AV. YÜCEL HAMZAO⁄LU
AV. MELTEM KERESTEC‹
AV. YEfi‹M Ç‹ÇEKS‹Z
AV. PINAR DO⁄AN
AV. ÖZLEM D‹R‹L
AV. N‹LGÜN KURT
AV. Ö. GÖKHAN ÖZMEN

18.12.2008

AV. ‹SMET A. HEK‹MO⁄LU
AV. GÜLfiAH ÖZCAN
AV. H. DUYGU GÜLTEK‹N
AV. SERA REYHANÎ
AV. TUBA BAfiAR
AV. DEN‹Z ERAY
AV. GÜLfiEN ÖZLEM YILDIR
AV. TOLGAHAN SÖNMEZ
AV. ER‹NÇ TOSUN
AV. EZG‹ ÖZDEM‹R
AV. FULYA TEOMETE
AV. ABDULLAH GÜRHAN

AV. SAN‹YE BESTE AKSOY
AV. MURAT AÇIKGÖZ
AV. SA‹KA BAYRAKTAR
AV. MÜGE BOZOK
AV. YUSUF Z‹LEL‹
AV. S‹NEM YILAND‹LO⁄LU
AV. KAD‹R BAfi
AV. EL‹F EYLEM KINACILAR
AV. SEND‹ YAKUPPUR
AV. CANAN YAZ
AV. HAKAN DA⁄DAfi
AV. MESUT ÖZDEM‹R
AV. ÖZGE URAL
AV. SEDA DURAL
AV. T. DEVRAN ÇAKMAKÇI
AV. ÖZLEM KUNT
AV. MEHMET KOÇAK
AV. AYSUN Y‹⁄‹T
AV. HALUK OLCAY
AV. GÜLÜZAR GEY‹K
AV. KEMAL OKAL
AV. D‹LEK AKDAfi
AV. S. D‹LEK COfiKUN
AV. MEL‹S G‹RG‹N
AV. ‹LKE HUBAR
AV. ASLI SAN‹O⁄LU
AV. MERYEM ÇOLAK
AV. MELTEM BALLI
AV. EM‹NE B‹HTER ATAfi
AV. M URAT HELVACI
AV. IfiIL ADIGÖZEL
AV. F‹GEN HÖKENEK
AV. N. MERVE ÖZGÜ
AV. MEL‹SA SÜRÜCÜ

2008 Aral›k ay›nda
ruhsat alan avukatlar
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25.12.2008

AV. N‹YAZ‹ AYDIN
AV. ‹LKTEN Y‹⁄‹N
AV. B‹LGE KOÇKAYA
AV. SEV‹L ÇET‹NKAYA
AV. RANA CEYLAN
AV. ARZU fiEN
AV. ÖZGÜN ÖNAL
AV. MERVE ACUN
AV. TAYLAN KEREM AYDO⁄MUfi
AV. ZEYNEP BULUT
AV. MURAT AYHAN GÖNCÜ
AV. MUSTAFA AKYILDIZ
AV. Z. GÜLB‹N KARAKOYUNLU
AV. TOLGA TEPRET
AV. fi‹R‹N ERDEM
AV. K. MUSTAFA SERDARO⁄LU
AV. N‹GAR ODABAfiI
AV. MUSTAFA fiEREF ‹fiCAN
AV. SEDA ERDUN
AV. SILA ERDEN
AV. ASSI B‹T‹K
AV. ÖZGE SIRMA
AV. SELM‹N BÜYÜKATA
AV. KÜBRA ERGÜL
AV. ‹PEK BARANG‹L
AV. SEV‹M AKBAfi
AV. EMRAH ÇEL‹K
AV. ERCAN BOZKURT
AV. ZEL‹HA KABATAfi
AV. SEREN OYMAN
AV. SEDEF KULA
AV. fi‹R‹N NAY‹R
AV. RAMAZAN OKUMUfi
AV. CANSU BAfi
AV. AL‹ TOPTAfi
AV. GÜL‹Z ERDO⁄AN
AV. GÜL BELEV‹
AV. NAZLI AYAZ
AV. AYÇA O⁄UZCAN
AV. AYfiE fiAL
AV. BURCU TURGAY
AV. CEYLAN KARA
AV. TU⁄ÇE ÖZTEK‹N
AV. ESRA ÇAKIR
AV. YUSUF ÜNAL
AV. G‹ZEM ÖZER
AV. EVREN TOPALO⁄LU
AV. SERANAT ES‹N ARIKAN
AV. BAHAR fiEV‹N BÜBER
AV. ÖZGÜN ELMACI
AV. GÖZDE ÖZKANO⁄LU
AV. OZAN ZEYREK
AV. ÖNDER COfiKUN
AV. TU⁄BA AYANO⁄LU
AV. YEfi‹M AKYÜREK
AV. BENG‹ TONBUL
AV. ÇA⁄DAfi SÖNMEZ
AV. OKAN ÜSTÜN
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W 68 Kufla¤› ve Edebiyat
W Adalete Eriflim
W Aile Hukuku Özel Say›s›
W Anayasa ve Temel Ceza Yasalar›
W An›lar Demeti
W Av. Dr. fiükrü Alpaslan Arma¤an›
W Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne
    Bireysel Baflvuru Yöntemi
W Avukat›n Kitab›
W Avukatl›k Kanunu
W Avukatl›k Mesle¤i
W Avukatl›k Ücret Sözleflmesi
W Banka ve Kredi Kartlar›
W Bankalar Kanunu
W Bas›n Davalar› / Av. Coflkun Ongun
W Bir Cezac› ‹le Geçmiflten Günümüze
W Bir Zafer ‹ki Belge
W Ceza Muhakemesi Kanunu
W CMK - 3 ‹fl Hukuku Sorunlar
W CMK - 4 Yeni TCK
W CMK - 5 Kovuflturma
W CMK - 6 Çocuk Yarg›lamas›
W CMK - 7 Ermeni Savlar›
W CMK - 8 Müdafilik
W CMK - 9 Soruflturma
W CMK Oturum - 1 (Uzlaflma)
W CMK Oturum - 2 (Çapraz Sorgu)
W CMK'da Uzlaflma / Av. Atilla Özen
W CMUK Verilerine Göre Suç ‹snat Edilen
    Çocuklar Hakk›nda Rapor
W Cumhuriyet Savc›s›n›n ve Ceza Yarg›c›n›n
    Baflvuru Kitab›
W Çocuk Adalet Sisteminde Uzlaflma
W Çocuk ‹flçiler
W Çocuk Koruma Kanunu
W Çocuk ve Genç Adalet Sistemi
W Çocuk ve Genç Haklar›
W Deprem ve Hukuk
W Düflünce Özgürlü¤ü
W Enerji Politikalar› ve Türk Petrol Yasas›
W Faktoring Hukuku Paneli - 2
W Fikri Haklarda Güncel Sorunlar
W Fikri ve S›naî Haklar - ‹hlaller & Davalar
W Fikri ve S›naî Haklar Özel Say›s›
W Fikri ve S›naî Mülkiyet Haklar› ve Kültürü
W Finans Hukuku ve Sorunlar› Mortgage
W Hayvan Haklar›na Hukuki Yaklafl›m
W Heybeliada Ruhban Okulu
W HFSA - 7-8
W HFSA - 9
W HFSA - 10
W HFSA - 11
W HFSA - 12
W HFSA - 13
W HFSA - 14
W HFSA - 15
W HFSA - 16
W HFSA - 17
W Hukuk Devleti ve Yarg› Reformu
W Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasar›s›

W ‹nsan Haklar› Komisyonu Kararlar›
    Yaflam Hakk› ve ‹flkence Yasa¤›
W ‹nsan Özgür mü?
W ‹fl Güvencesi Sendikalar Yasas›
W ‹fl Hukuku Özel Say›s›
W ‹fl Hukuku Sorunlar› ve Türkiye’de
    Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden
    Yap›land›r›lmas›
W ‹fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku 11. Toplant›
W ‹fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku - 2007
W ‹flkence Yasa¤›na ‹liflkin Ulusal Üstü Belgeler
W Kabahatler Kanunu
W Kad›na Yönelik Cinsel fiiddet
W Lozan: Anlam ve Önemi
W Lozan, Montrö ve Türk Bo¤azlar›
W Ma¤dur Çocuklar›n Hukuksal Konumu
W Medeni Kanun
W Özgür ve Ba¤›ms›z Savunma
W Prof. Dr. Çetin Özek Arma¤an›
W Sa¤l›k Hukuku Özel Say›s›
W Sat›lan Mal Geri Al›n›r
W SEM Cumartesi Forumlar›
W Sermaye fiirketlerinde Yeniden
    Yap›land›rma
W Son Geliflmeler Ifl›¤›nda K›br›s
W Sosyal Güvenlik Hukuku
    (BA⁄KUR-SSK-Emekli Sand›¤›)
W Sosyal Hizmetler Yerel Yönetimler
    Hakk›nda Yasa Tasla¤›
W Soysal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
W Spor Hukuku Özel Say›
W Suç isnat edilen Çocuklar Hakk›nda Rapor
W Terör ve ‹nsan Haklar›
W Tüketici Haklar› ve Rekabet Hukuku
W Türk Amerikan Hukuk Sistemlerinde
    Ceza Hukuku ve Ceza Yarg›lama Hukuku
W Türk Ceza Kanunu Tasar›s›
W Türk Mülteci Hukuku ve Uygulamadaki
    Geliflmeler
W Türk Sosyal Güvenlik Hukuku Sorunlar ve
    Çözüm Önerileri
W Uluslararas› Belgelerde Kad›n Erkek Eflitli¤i
W Uluslararas› Terör ve Bar›fl Hukuku Konferans›
W Varl›¤› Var Eden ‹lke: Sevgi
W Vergi Hukuku Özel Say›s›
W Vizesiz Seyahat ve Serbest Dolafl›ma Do¤ru
W Yarg› Reformu ve Yarg› Sorunlar›
W Yeni ‹fl Yasas›
W Yeni Türk Ceza Kanunu
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