
ISSN 1305-7561 • YIL: 23 • SAYI: 190 • TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2013

Tw
it

te
r 

G
öz

a
lt

ıl
a
rı

Adli Yıl Açılışı

İzmir Barosu Halk Oyunları Ekibi İzmir Barosu Y.K.’nun Cezaevi Ziyareti



1

GÜNCEL

 2013-2014 Adli Yılı Törenlerle Açıldı

3

GÜNDEM

Basın Açıklaması
Hukukun Üstünlüğü Her Zaman ve Her Yerde
Twitter Operasyonu: “Uçmayı Sizden Öğrenecek Değiliz!” 

4
6
8

BARODAN HABERLER

Avukat; Hayat ve Adalet
Avukat Selçuk KOZAĞAÇLI'nın Baro Başkanımız 
Av. Sema PEKDAŞ'a Gönderdiği Mektup
Savunmayı Savunmaktan Asla Vazgeçmeyeceğiz
Dünya Barış Günü'nde Tutuklu Avukatlarla El Eleydik

12
14

16
17

KOMİSYONLARDAN

CMK Eğitiminde 50. Çalışma Tamamlandı
Duruşmalar Sanal, Umutlar Gerçek…
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu

18
19
20

İÇİMİZDEKİ YETENEKLER

Av. Banu AKYIL 22

SERBEST KÜRSÜ

Çamdaki Lamba / Av. Harika KÜLÇÜR 24

SÖYLEŞİ

İzmir Barosu Halk Oyunları Topluluğu Üyeleri
Av. Elce TUTAR

25

ETKİNLİKLER

Rashit Konseri Düzenlendi
Bandosol İzmir Barosu İçin Söyledi

28
28

GEZİ

Doğu Karadeniz Gezi Notları
Av. Özlem ENGİN, Av. Eylem YILDIZ
Karaburun / Av. Deniz GÜRBÜZ

29

33

GEÇMİŞTEN

İzmir Barosu Dergisi'nde Yayınlanan “İlk Yargıtay Kararı”
Av. H. Baha COŞKUN

34

RUHSAT

Aramıza Yeni Katılanlar 37

BASINDA BARO 39

YÖNETİM KURULU KARARLARI 40

ISSN: 1305-7561

Yıl: 23 • Sayı: 190

Temmuz-Ağustos-Eylül 2013

Üç ayda bir yayımlanır.

Sahibi:

İzmir Barosu Adına Başkan

Av. Sema PEKDAŞ

Yazı İşleri Müdürü:

Av. Anıl GÜLER

Yayın Kurulu:

Av. A. Haşim ÖZTÜRK

Av. Dicle ACAR

Av. Hakan DİMDİK

Av. Hatice ASLAN ATABAY

Av. Gonca RONA

Av. M. Ertuğrul PERİM

Av. Ozan BALIM

Av. Özkan YÜCEL

Av. Özlem ÖNGÖRÜ KARANLIK

Av. Dr. Z. Özen İNCİ

Yönetim Yeri:

1456 Sokak No: 14

35220 Alsancak / İZMİR

Tel: 0232 463 00 14

Faks: 0232 463 66 74

yayin.kurul@gmail.com

www.izmirbarosu.org.tr

Basıma Hazırlık:

Ayna Reklam Yayıncılık

Org. San. Tic. Ltd. Şti.

Tel: 0232 464 25 29

info@aynareklam.com

www.aynareklam.com

Baskı:

Altındağ Matbaacılık

Ş. Necdet Altındağ

2839 Sk. No: 28 1. San. Sitesi

Mersinli İzmir

Tel: 0232 457 58 33

Basıldığı Tarih:

20.12.2013

KONUKLARIMIZ

36
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İzmir Barosu Başkanı Av. Sema PEKDAŞ’ın 
2013-2014 Adli Yılı Açılış Konuşması



GÜNCELADLİ YIL AÇILIŞI

2013 - 2014 Adli Yılı açılışı ne-
deniyle, İzmir Adliyesi’nde, 
meslektaşlarımız, hakimler, 

savcılar ve yargı çalışanlarının ka-
tıldığı bir tören düzenlendi.

Anıta çelenk konulması, saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, 
İzmir Barosu Başkanı Av. Sema 
Pekdaş, İzmir Bölge İdare Mah-
kemesi Başkanı Osman Ermumcu, 
İzmir Adli Yargı Komisyonu Başka-
nı Akar Karasu, İzmir Cumhuriyet 
Başsavcısı Hüseyin Baş birer ko-
nuşma yaptılar.

İzmir Barosu Başkanı Av. Sema 
Pekdaş konuşmasında, geçen bir 
yılda yargının, hukuk devletinde 
kabul edilmesi mümkün olmayan 
uygulamalarla, ülke gündeminin 
üst sıralarında yer aldığını belirte-
rek, tutuklu avukatların durumu-
na, uzun tutukluluk sürelerine ve 
yargılamalarda savunmaya yöne-

2013-2014 Adli Yılı Törenle Açıldı
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GÜNCELADLİ YIL AÇILIŞI

lik tahammülsüzlüğe ilişkin eleşti-
rilerini sundu.

Avukatın görevinin, hukuk devleti-
nin bireylere sağladığı güvenceleri 
korumak ve bu hak ve güvencele-
rin kullanılmalarını sağlamak ol-
duğunu belirten Av. Sema Pekdaş, 
bu görevi gereği gibi yapmanın ve 
hukuk devletini savunmanın avu-
katların ve baroların sorumluluğu 
olduğunu vurguladı.

“Biz avukatlar yargının kurucu un-
suru olarak ve ‘yargı görevi yapan’ 
sıfatımızla özgürce görevimizi ya-
parsak adalet gerçekleşir, yoksa 
gerçekleşecek olan siyasal iktida-
rın gücüne dayanan kendi adaleti 
olur. Buna da adalet değil gücün 
hegemonyası deneceği açıktır.” 
şeklinde konuşan Pekdaş, barışın, 
özgürlüklerin ve adaletin gerçek-
leşeceği bir adli yıl dileklerini ile-
terek konuşmasını tamamladı. 

Törene katılan Çağdaş Hukukçular 
Derneği İzmir Şubesi üyesi mes-
lektaşlarımız, avukatlık faaliyet-
leri ve politik görüşleri nedeniyle 
tutuklu bulunan avukatların du-
rumunu dile getirerek, adalet ve 
özgürlük mücadelesinde önemi 
giderek artan avukatlık mesleği-
nin, adil yargılanma ve savunma 
hakkının kullanımındaki etkisini ve 
bağımsızlığını yok etmek için ya-
pılan düzenlemelere dikkat çekti-
ler.

Açılış töreninin sonunda, İzmir 
Barosu Resim Grubu üyelerinin 
yapıtlarından oluşan resim sergisi 
ziyarete açıldı.

Aynı gün İzmir Adliyesi sosyal te-
sislerinde düzenlenen kokteyl, ha-
kimler ve savcılar ile İzmir Barosu 
üyesi meslektaşlarımızın yoğun 
katılımıyla gerçekleşti. 
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GÜNCEL GÜNCELADLİ YIL AÇILIŞI

İzmir Adliyesi’nin Değerli Yargıç ve Sav-
cıları, Sevgili Avukatlar, Değerli Meslek-
taşlarım, Adliyemizin Değerli Çalışanları, 

Değerli Hukukçular;

Geçen adli yıl açılışında “2012 - 2013 Adli 
Yılının; yargı bağımsızlığı, hukukun üstün-
lüğü ve adaletin önem ve anlamının anla-
şılacağı bir yıl olması”nı dileyerek sözleri-
me başlamıştım.

Ancak geçtiğimiz bir yıl bu dileklerimizin 
gerçekleştiği bir yıl olarak anılmaktan çok 
hukuk devletinde kabulü mümkün bulun-
mayan uygulamalarıyla yargının ülke gün-
deminin en baş sıralarında yer aldığı bir yıl 
olarak yaşandı.

Bu adli yıla girerken de yine benzer sorun-
larla karşı karşıyayız.

Bu adli yıl açılışında da, üzgünüz, kırgınız, 
öfkeliyiz. Çok şey var söylenecek. Ama bir 
açılış konuşmasının sınırları olduğunu da 
biliyoruz.

Ancak, insan hakkı ihlallerine karşı huku-
kun üstünlüğü için mücadele görevimiz 
sebebiyle yeni adli yılın da çok söz söyle-
yeceğimiz bir yıl olacağını şimdiden belirt-
mekle yetinmek isterim.

Geçen yıl, ÇHD üyesi meslektaşlarımıza ya-
pılan operasyon ve onların tutuklanmaları, 
bizler açısından en kabul edilemez uygula-
maların başındaydı.

Meslektaşlarımızla ilgili iddianame Tem-
muz ayı içinde hazırlanarak  kabul edildi 
ve böylece gördük ki yargılanmak istenen 
avukatlık faaliyetidir.

Meslektaşlarımız hala tutuklu ve duruşma-
ları Aralık ayı sonunda, yaklaşık bir yıllık 
tutukluluklarından sonra ilk duruşmaları 
olacak.  Niçin bu kadar bekletiliyorlar ?  
Neden tutuklular? Sadece soru işaretleri 
bile çok şey söylemektedir.

Tekrar belirtmek gerekir ki, tutuklama 
kurumu ülkemizde başlı başına bir ceza-
landırma kurumu olarak işlemektedir. Bu 

tehlikelidir. Uzun tutukluluk sürelerinden 
sonra, artık insanlar açısından adaletin 
gerçekleşeceği umudu değil, mutlaka ceza 
verileceği düşüncesi hakim olmaktadır ki, 
bu biz hukukçuların çözmesi gereken en 
önemli sorunlarından birisidir. 

Tutukluluk diğer taraftan cezaevleri sorunu 
olarak da karşımıza çıkmaktadır. Cezaevine 
girenin bir insan olduğu unutulmamalıdır. 
Keyfi ve düşmanca davranışlara kesinlikle 
müsamaha gösterilmemeli, özellikle çıplak 
arama gibi uygulamalarla ayaklar arlına 
alınanın insanlık onuru olduğu unutulma-
malıdır.

Çünkü, adalet duygusu bir devleti hukuk 
devleti yapan en önemli ölçüttür ve ada-
let duygusunun kaybolduğu yerde ne de-
mokrasiden, ne özgürlüklerden ne de ba-
rıştan sözedilebilir.

Geçtiğimiz yıl yine ülkemizin vazgeçilmezi 
olan siyasal davalar ve bu davalar nedeniy-
le yaşanan hak ihlalleri ve insan trajedileri 
yoğun bir şekilde ve gündemin baş sırala-
rında yer almaya devam etmiştir.

Siyasal iktidarların siyasal davalar üze-
rinden muhalifleri ile hesaplaşması ve bu 
hesaplaşmanın ‘adalet’in tesis edilmesi 
faaliyeti olarak sunulması bu topraklarda 
vazgeçilmez birer ritüel olmuştur ve hala 
olmaya devam etmektedir.

Geçtiğimiz ay karara bağlanan Ergenekon 
davası da, hem yargılama süreci hem de 
karar duruşmasının öncesinde ve sonra-
sında yaşananlarla siyasal davalar tarihi-
mizde yerini aldı.

Ve bu dava en çok da savunmaya, avukat-
lık mesleğine ve meslek örgütümüz baro-
larımıza yönelik tehdit ve saldırıların ya-
şandığı davalardan biri oldu. Savunmaya 
tahammülsüzlük, avukatların ve baroların 
görevlerini yapmalarından rahatsızlık, avu-
katların ve baroların hedef gösterilmesi, 
hukuk devletine inanmamak, kabul etme-
mek ve rafa kaldırmak anlamındadır.

Bilinmelidir ki;

Avukatın görevi; hukuk devletinin bireylere 
sağladığı güvenceleri korumak ve bu hak 
ve güvencelerin kullanılmalarını sağlamak-
tır.  Bu görevimizi gereği gibi yapmak ve 
hukuk devletini savunmak bizlerin sorum-
luluğudur.

Bizlerden görevlerimizi yapmamız ya da 
göstermelik olarak yapmamızın istenme-
si hiç kimsenin hakkı değildir. Kimse bize 
görevlerimizi nasıl yapmamız gerektiğini 
öğretemez.

Biz avukatlar yargının kurucu unsuru ola-
rak ve yargı görevi yapan sıfatımızla özgür-
ce görevimizi yaparsak adalet gerçekleşir, 
yoksa gerçekleşecek olan siyasal iktidarın 
gücüne dayanan kendi ‘adalet’i olur. Buna 
da adalet değil gücün hegemonyası dene-
ceği açıktır.

Öte yandan hakim adayı genç bir kadın 
Didem Yaylalı; hepimizin meslektaşı. Ken-
disine yapılan haksızlığı içine sindiremedi, 
kabul edemedi ve şimdi aramızda değil. 
Umarım hem HSYK, hem Adalet Akade-
misi, hem de Adalet Bakanlığı, hem hepi-
miz bu ölümden alınması gereken dersleri 
alırız.  Her insan gibi hakim ve savcıların 
da siyasal düşüncelerinin olacağını, olma-
sı gerektiğini; siyasal olmaması gerekenin 
kararlar ve uygulamalar olması gerektiği 
açıktır.

Çok renkli, çok sesli bir dünyada yaşıyoruz. 
Doğa böyle. Elbette yaşamlarımız da çok 
renkli olacak ve çok farklı ses duyacağız. 
Bu yaşamın kendisi ve diyalektiği. Yaşam-
larımızı da,  yargıyı da bu renk ve sesler-
le zenginleştirelim. Böylece adil  olmanın 
yolu açılabilir.  Böylece adalet gerçekleşe-
bilir.

Adalet varsa özgürlükler var, adalet varsa 
demokrasi var, adalet varsa barış var.

Barışın, özgürlüklerin ve adaletin gerçekle-
şeceği bir adli yıl dileklerimle hepinizi tek-
rar saygıyla selamlarım. 

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN 
EGEMENLERİN HUKUKUNA KARŞI HER 
ZAMAN VE HER ALANDA MÜCADELE 
KARARLIĞIMIZ DEVAM EDECEKTİR.

2013-2014 Adli Yıl Açılışında Baro Başkanımız
Av. Sema PEKDAŞ’ın Yaptığı Konuşmayı Sunuyoruz:
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Bilgiden, bilginin 
şeffaflaşmasından ve dolaşımda 
olmasından demokrasiler 
ve hukuk devleti rahatsızlık 
duymaz. Rahatsızlık duyuyorsa ve 
yurttaşlarının ifade ve haberleşme 
özgürlüğünü engellemeye 
çalışıyorsa o devlete hukuk devleti 
denmez. 

BASINA VE KAMUOYUNA 

Geçtiğimiz ay - 2013/Haziran ayı - hem 
Türkiye tarihinde, hem de pek çoğu-
muzun kişisel tarihlerinde daha şimdi-
den unutulmaz ve çok önemli bir yere 
sahip oldu.    

Demokrasi, özgürlükler, hukuk devleti, 
hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi 
kavramlar Türkiye gündeminde hiçbir 
zaman bu kadar çok konuşulmadı, bu 
kadar çok tartışılmadı. 

Bir tarafta kendisini ifade etmenin en 
temel insan hakkı olduğu bilinciyle bu 
hakkını kullanan, iradem var ve önemli 
diyen insanlar; diğer tarafta insanların 
haklarını kullanmalarına tahammülsüz 
ve  bu varoluşu her türlü baskı yönte-
miyle bastırmaya çalışan siyasal iktidar. 

Yaşanan bu süreçte siyasal iktidarın ta-
hammülsüzlüğü ve hukuka aykırı yak-
laşımları sebebiyle insanlar öldü, pek 
çok yurttaşımız yaralandı, sağlıkları 
bozuldu, yoğun gözaltılar yaşandı ve 
tutuklamalar gerçekleşti. 

Bu gözaltıların bir bölümü de twitter 
gözaltıları olarak kayda geçti ve ilk 
olarak İzmir’de yaşandı. Bu gelişmeye 
dünya kamuoyu neredeyse Türkiye ka-
muoyundan daha fazla ilgi gösterdi ve 
haberlerinin ilk sıralarında yer verdi. 

Çünkü, başta B.M. olmak üzere ulus-
lararası kuruluşlar, internet ve sosyal 
medyanın  ifade ve basın özgürlüğü-
nün en temel aracı ve demokrasi için 
vazgeçilmez olduklarını tartışmasız ka-
bul etmektedir. 

Gerçekten de öyle ve bu durumu Hazi-
ran ayı hepimize öğretti. Siyasal iktida-
rın ana akım medya üzerindeki baskısı 
sosyal medya ile kırılmış;  medyanın 
gerçekleri görmezden gelmesi ve yalan 
haber üretmesinin önüne sosyal med-
ya ile geçilmiş ve gerçeklerin öğrenil-
mesinin yolu açılmıştır. 

Bilgiden, bilginin şeffaflaşmasından ve 
dolaşımda olmasından demokrasiler 
ve hukuk devleti rahatsızlık duymaz. 
Rahatsızlık duyuyorsa ve yurttaşlarının 
ifade ve haberleşme özgürlüğünü en-
gellemeye çalışıyorsa o devlete hukuk 
devleti denmez. 

Oysa geçen ay hukuk devletinde yaşa-
nıyor denmesi mümkün olmayan olay-
lar yaşadık. Bir taraftan twitter mesajla-
rı gerekçe gösterilerek insanlar, gençler 
gözaltına alınmış, korkunun egemen 
olması amaçlanmış; diğer taraftan da 
sosyal medya üzerinden haberleşme-
nin engellenmesine yönelik  idari ta-
sarruflar ve yasal düzenlemeler için 
düğmeye basılmıştır. 

Hükümet tarafından TBMM’e sunulan 
26 Haziran’da TBMM Plan ve Bütçe Ko-
misyonu’nda kabul edilen ve dün de 
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye 
başlanan 2014-2018 yıllarını kapsayan 
10. Kalkınma Planında, sosyal medya 
ve internetin aile üzerindeki olumsuz 
etkilerini azaltmaya yönelik tedbirlerin 
alınmasının hedeflenmesi başlığı sos-
yal medyaya yapılacak sansürün sinyali 
niteliğindedir. 

Ayrıca bu süreçte siyasal iktidar yetki-
lileri sürekli olarak Twitter’in yasal ze-
mini olmadığını, twitterin baş belası 
olduğunu belirterek sosyal medyaya 
göz açtırılmayacağı tehdidinde bulun-
maktalar.  Ancak bilinmelidir ki, çıkarıl-
ması hedeflenen bu tür sansür yasaları 
ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu’nun merkezi filtresi gibi düzenle-
meler anayasaya ve bu konudaki ulus-
lar arası sözleşmelere aykırı olacaktır. 

Öte yandan, son günlerde MİT Müste-
şarlığı’nın gündemde fazlaca yer işgal 
etmeye başlaması da manidardır. MİT 
Müsteşarlığı Gezi olaylarından sonra 
sosyal medya üzerinden yurttaşları fiş-
lendiği  iddiasıyla gündeme gelmiş, an-
cak bu iddia yetkililerce reddedilmiş, “…
teşkilatımızın kendi halkını fişleme  gibi 
çağdışı bir uygulama faaliyeti içinde 
göstermek; gerçek dışı olduğu kadar 
haksız ve mesnetsizdir…” denmiştir. 

Ancak, Başbakanlık ve MİT Müsteşar-
lığı’nın “2937 Sayılı Devlet İstihbarat 
Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı 
Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

GÜNDEMGÜNDEM
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Taslağı” çalışması içinde oldukları ha-
berlerini kaygıyla izlemekte olduğumu-
zu belirtmek gerekecektir. 

Acaba MİT Müsteşarlığı’nın fişleme 
iddialarına tepkisinin nedeni bu  ka-
nun taslağına yönelik haberlerin üstü-
nün örtülmesi amacını mı taşımakta? 
Çünkü bu taslak yasalaşırsa  ne sosyal 
medyada haberleşme özgürlüğü kala-
bilecek, ne de kişisel verilerin gizliliği 
korunabilecektir. 

Sözkonusu taslakla muhtemel iç teh-
ditlere karşı MİT’e operasyon yetkisi 
verilmektedir. Muhtemel iç tehdit kav-
ramının muğlak bir kavram olmasından 
öte en vahimi MİT’in bu operasyonu  
mahkemelerden izin almadan yapa-
bilecek olmasıdır. Ayrıca MİT’in kamu 
kurum ve kuruluşlarının istihbarat ça-
lışmalarına yönlendirilmesi için MGK 
ve Başbakan’a teklifte bulunması da 
görevleri arasında sayılmıştır. Herkesin 
muhbir vatandaş yapılmaya çalışılacağı 
ve soruşturmaların bu ihbarlar üzerin-
den yapılacağı bir ülkede hukuktan da 
hukukun üstünlüğünden de bahsedile-
meyecektir. 

Taslaktaki demokrasi ve insan hakla-
rına aykırı çok vahim bir düzenleme 
ise; MİT’in bakanlıklar, yargı organları, 
diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları 
kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-
ruluşları, ...gibi kurumlardan görevleri 
kapsamında elde ettikleri her türlü bil-
gi veya veriyi devlet istihbaratının oluş-
turulması amacıyla talep edebilecek 
olması ve ilgililerin mevzuatta yer alan 
özel düzenlemeleri öne sürerek bilgi 

vermekten kaçınamayacakları husu-
sundadır. 

Bu kısa değerlendirme, sözkonusu tas-
lağın yasalaşması halinde hiçbir yurtta-
şın hukuki güvenliğinin olamayacağı ve 
ortadan kalkacağı anlamındadır. 

Bu noktada demokrasi ve özgürlükler 
mücadelesinde kararlı ve cesaretli İzmir 
Barosu’nun, bu tür yasal düzenlemelere 
karşı da hukuk örgütü olma sorumlulu-
ğuyla mücadele edeceği bilinmelidir. 

Yaşadığımız süreçte bir taraftan bu 
tür gelişmeler söz konusuyken, diğer 
taraftan somut olarak hak ihlalleri ve 
hukuksuzluklarla karşı karşıya kaldık. 
Bunlardan biri de Twitter gözaltıları 
olarak adlandırılan soruşturmada mü-
dafii olarak görev yapan meslektaşla-
rımızın yaşadıklarıdır. Meslektaşlarımız 
dosyada bulunan belgeler üzerinde  
yaptıkları incelemelerden ulaştıkları so-
nuçları  Baromuza aktarmışlardır. Akta-
rılan bu bilgiler çok vahimdir. 

Organize Suçlarla Mücadele Şube Mü-
dürlüğü’nde görevli polis memurları, 
bir mahkeme kararı olmaksızın bazı ki-
şilerin twitter ve facebook hesaplarına 
girmişler, tüm mesajlarını incelemişler 
ve kaydetmişlerdir. Hatta bu  kişilerin 
iletişim cihazlarının IP numaralarının 
tespit edildiğine veya tespit edilmesi 
gerektiğine ilişkin de bir mahkeme ka-
rarı veya savcılık talimatı da soruşturma 
dosyasında bulunmamaktadır. Yasal bir 
tespit yapılmaksızın varsayımlarla in-
sanlar gözaltına alınmışlardır. 

Öyle ki kolluk görevlileri tarafından tu-
tulan tespit tutanağında “...müdürlüğü-
müz görevlileri tarafından sanal alem-
de ve özellikle sosyal medyada yapılan 
kontrollerde...” İbaresi yeralmaktadır. 
Bu cümle hem müdafii olarak görev ya-
pan meslektaşlarımızı hem de hepimi-
zi dehşete düşürmüştür. Bu cümle her 
şeyi anlatmaya yeter niteliktedir. “He-
pimiz izleniyoruz, hepimiz fişleniyo-
ruz.” Sadece gözaltına alınanlar değil, 
tüm toplum özgürlüklerini kullanmak 
konusunda korku ve tehdit altına alın-
maktadır. Bu durumun kabul edilmesi 
mümkün değildir. 

Bu nedenle twitter gözaltılarında ya-
şanan ve dosyada yeralan tüm hukuk-
suzlukları müdafii olarak görev yapan 
meslektaşlarımız adli ve idari şikayete 
konu yapmaktadırlar ve İzmir Barosu, 
bu meslektaşlarımızın hukuk mücade-
lesinde onlarla birliktedir. 

Ayrıca Bugün 2 Temmuz 2013.  Bundan 
20 yıl önce Sivas’ta Madımak Otel’de 
insanlar düşünceleri ve inançları se-
bebiyle yakıldı; yaşanan zulüm ve vah-
şetti. Keşke o zamanlar sosyal medya 
olsaydı da, insanlar yanmasın diye tüm 
dünya ayağa kaldırılsaydı. Özgürlükler; 
ifade özgürlüğü, iletişim özgürlüğü, ör-
gütlenme özgürlüğü yaşamak, insanca 
yaşamak için hava gibi, su gibidir. Vaz-
geçmeyiz, vazgeçemeyiz. 

Haksızlığa ve zulme karşı adalet ve vic-
dan mücadelesi, İzmir Barosu’nun onu-
ru olmuştur ve olacaktır. 

02.07.2013

İzmir Barosu Başkanlığı

GÜNDEM GÜNDEMGÜNDEM
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Büyük oranda tutuklama ile sona eren 
operasyonlarla toplumda bir korku dal-
gası yaratılmak isteniyorsa bunun nafi-
le bir çaba olacağı da bilinmelidir. Bu 
sadece haksızlıktır ve zulümdür.

BASINA VE KAMUOYUNA 

03.06.2013 günü, İzmir Emek ve De-
mokrasi Bileşenleri olarak kamuoyuna 
seslenmiş ve; 

“İstanbul Taksim Gezi Parkı’na AVM 
yapılmasına karşı koyan, kentini ve 
doğasını korumak amacıyla demokra-
tik haklarını kullanan yurttaşların polis 
şiddetine maruz kalması üzerine ülke-
mizde ve İzmir’de olağanüstü günler 
yaşanmaktadır. 

Tüm yurtta halkımız demokratik tepki-
sini göstermekte ve alanlara çıkmakta-
dır... 

Demokratik taleplerle direnme hakkını 
kullanan yurttaşlarımız baskıya, aşağı-
lanmaya, hakarete, yasaklara karşı hal-
ka rağmen bir şey yapılamayacağını ve 
sessiz kalmayacaklarını fiili olarak orta-
ya koymuş, faşizan uygulamalara karşı 
sesini yükseltmiştir.                      

İzmir’de de üç gündür demokratik mu-
halefet gece gündüz alanlarda, yüz 
binlerce İzmirli meydanları doldurmuş 
ve barışçı bir şekilde tepkisini ifade et-
miştir. 

1 Haziran Cumartesi akşamı ne yazık ki 
çok yoğun bir şekilde biber gazı atılmış, 
birçok insan gazdan etkilenmiş, gaz 
kapsüllerinden ve taşlardan yaralan-
mıştır. Güvenlik güçleri ile birlikte hare-
ket eden sivil bir grup taş ve sopalarla 
polis şiddetine karşı direnme hakkını 
kullanan ve hatta olaylarla hiçbir ilgisi 
olmayan insanlara sert bir biçimde sal-
dırmıştır. Benzer saldırılar pazar gecesi 
de yoğun bir şekilde devam etmiş ve 
İzmir’de bir korku iklimi yaratılmak is-
tenmiştir. Bu durum açıkça demokrasi-
ye aykırıdır... 

İzmir Emek ve Demokrasi Bileşenleri 
olarak bizler; 

iki günden bu yana polisler ile birlik-
te ellerinde sopa ve demir çubuklarla 
göstericilere saldıran ve şehirde terör 
estiren siviller hakkında ve onları ko-
ruyan kamu görevlilerinin tespiti ile 
haklarında derhal işlem yapılması için 
İzmir Valiliği’ni ve Cumhuriyet Savcılı-
ğı’nı göreve çağırıyoruz. 

En temel insan haklarına yönelik, ola-
ğanüstü hal uygulamasına karşı gelişen 
meşru direnişin bir parçası olduğumu-
zu ve Türkiye’yi faşizmin batağına sü-
rüklemek isteyenlere karşı mücadelede 
kararlılığımızı bir kez daha tüm kamuo-
yu ile paylaşıyoruz.”

demiştik. 

Bugün de, İzmir Emek ve Demokrasi 
Bileşenleri olarak yine karşınızdayız ve 
en temel insan haklarına yönelik ola-
ğanüstü hal uygulamasına karşı gelişen 
meşru direnişin bir parçası olan genç-
lerin, terör örgütü üyesi olmamakla 
birlikte örgüt adına suç işledikleri iddi-
asıyla dalga dalga yapılan operasyon-
larla tutuklanmalarına karşı sözümüzü  
tüm kamuoyu, tüm İzmirlilerle paylaş-
mak istiyoruz. 

Hepimizin bildiği üzere İzmir’de  ‘twee-
ter operasyonu’ olarak tanımlanan gö-
zaltı dalgası yaşanmış, gözaltına alınan 
38 genç tutuklamaya sevk edilmeden 
serbest bırakılmıştı. Bu arada güvenlik 
şube tarafından yönetilen operasyon-
larla gözaltına alınanların da -bizim he-
sabımıza göre 317 kişi- hepsi serbest 
bırakılmıştı. 

Hukukun Üstünlüğü
Her Zaman ve Her Yerde
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Bunun üzerine  TEM (Terörle Mücadele 
Şubesi) devreye girmiş ve  TEM tarafın-
dan yapılan ve sayısı 4’ü bulan operas-
yonlarla her seferinde 13-15 kişi evle-
rinden işlerinden gözaltına alınmış ve 
sonunda toplam 48 kişi tutuklanmıştır. 
Bunların çoğunluğu öğrencidir. Bu tu-
tuklanma oranı çok yüksektir ve Gezi 
olayları nedeniyle başlayan ve yükselen 
protestolar dolayısıyla en fazla tutukla-
ma İzmir’de gerçekleşmiştir. 

Tutuklananlar; 2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhale-
fet, polise mukavemet, kamu malına 
zarar verme ve örgüt üyesi olmamakla 
birlikte örgüt adına suç işlemek iddia-
larıyla tutuklanmışlardır. 

Soruşturma, Terörle Mücadele Kanunu 
10. maddesiyle görevlendirilmiş özel 
yetkili savcılar tarafından yürütülmekte 
ve tutuklamalar da özgürlük hakimleri 
tarafından yapılmaktadır. 

Tutukluların tutukluluk durumları 30 
günlük sürelerle mutlaka incelemesi 
gerektiğinden ilk grubun tutuk incele-
mesi dün 22.7.2013 günü yapılmış ve 
ilk grup tutukluların tümünün tutuklu-
luk hallerinin devamına karar verilmiş-
tir. 

2. grup tutuklunun ise tutuk incelemesi 
25.7.2013 / Perşembe günü saat 10.00 
da yapılacaktır. Tutukluluk incelemeleri 
yapılırken bizler İzmir Adliyesi’nde ola-
cağız. 

Çünkü bizler; emek ve demokrasi güç-
leri olarak “en temel insan haklarına 
yönelik, olağanüstü hal uygulamasına 
karşı gelişen meşru direnişin bir par-
çası olduğumuzu ve Türkiye’yi faşizmin 
batağına sürüklemek isteyenlere karşı 
mücadelede kararlılığımızı” açıklamış 
ve alanlara çıkmıştık. 

Birlikte alanlarda olduğumuz genç-
lerin her ne kadar terör örgütü üyesi 
değillerse de terör örgütü adına suç 
işledikleri iddiasıyla tutuklanmalarını 
ve demokratik bir hak olan toplantı 
ve gösteri hakkının bu şekilde terörize 
edilmek istenmesini kabul etmiyoruz.

Eli sopalıların, emniyet görevlilerinin 
yarattıkları ve yaşattıkları şiddete karşı 
ne yapıldığı açıklanmaksızın, olayların 
ve görüntülerin bütünü değerlendi-
rilmeksizin alanlarda olan gençlerin 
tutuklanmasının adil olmadığı açıktır. 
Onlar sınavlarına girememişler, şimdi-
den eğitim hayatları bir yıl uzamıştır. 
Delillere etki etmeleri ve toplanmasına 
engel olmaları mümkün bulunmayan 
gençlerin tutuk halleri bu nedenle de 
anlaşılamaz ve hukuka aykırıdır. 

Tekrar hatırlatmak isteriz ki; emniyet 
güçlerinin ve İzmir Emniyet Müdürü 
tarafından polis olduğu açıklanan eli 
sopalılarının saldırılarının sona erdiğin-
den itibaren  İzmir’de barış içinde de-
mokratik tepkiler gösterilmiş ve hiçbir 
olay yaşanmamıştır. Bu gerçekliğin hiç-
bir şekilde göz ardı edilmemesi gerekir. 

Büyük oranda tutuklama ile sona eren 
operasyonlarla toplumda bir korku dal-
gası yaratılmak isteniyorsa bunun nafi-
le bir çaba olacağı da bilinmelidir. Bu 
sadece haksızlıktır ve zulümdür. 

23.07.2013

Hukukun Üstünlüğü Her Zaman ve 
Her Yerde 

İZMİR BAROSU 
DİSK
KESK
TÜRK-İŞ
TMMOB

Hukukun Üstünlüğü
Her Zaman ve Her Yerde
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“UÇMAYI SİZDEN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ!”
TWITTER OPERASYONU: 

Bir vardı, bir yoktu. Devlet baba, bir 
yandan içtiğimizi kursağımızda bıra-
kıp haydi çocuklar saat 22:00’de ya-
tağa derken, bir yandan rahmimize 
üç çocuk yerleştiriyor; 4+4+4’lerle 
dindar nesillerin tohumlarını atarken, 
Roboski’de, Reyhanlı’da gözlerimizi 
sıkı sıkı kapatıyordu. Kafamızı kum-
dan çıkarmaya çalıştığımız ilk anda 
adım attığımız her yeri üçüncü köp-
rüler, HES’ler, nükleer ve termik sant-
rallerle donatıyor, üzerinde soluklan-
dığımız her parseli kentsel kentsel 
dönüştürüyordu. Kapitalist üretim 
tarzının siyasal liberalizm üzerinden 
kendini kurguladığı yerde bir yandan 
sosyal devlet izdüşümü olan medeni, 
siyasi ve sosyal hakları tasfiye ederek 
kendi referansı olan kişi hak ve hürri-

yetlerini bile sermayeye devrediyor-
du. Bir yandan da genişleme eğilimi 
doğrultusunda doğayı sonsuz bir 
girdi olarak kullanarak doğanın bir 
parçası olan insanları doğanın dışın-
da birer tüketiciden ibaret kılıyordu. 
Emeğin işgücü, doğanın doğal kay-
nak haline getirilerek sömürüldüğü 
bu koşullar karşısında güvencesiz-
leşen, yersiz-yurtsuzlaşan ve özgür-
lüklerini yitiren kitlelerin renklerini 
görmüyor, seslerini duymuyor, vic-
danlarına bakmıyor, akıllarına ket vu-
ruyordu.

İnsanı doğanın dışına yerleştiren bu 
rasyonalite, liberal kamusal alanda 
doğa olanla toplumsal olan arası-
na bir fark koyarken özel-kamusal 
alan/devlet-sivil toplum/insan-yurt-
taş/tekil çıkar-genel çıkar ayrımları 
üzerinden toplumsal farklar ve yeni 
kimlikler yaratmaya devam ediyordu. 
Eşitsizlikleri, sömürüyü ve tahakkü-
mü yeniden üretip kenti kırın içeri-

sinde, kırı kentin içerisinde sömürü-
yor, kır pastoral öğelerini kaybedip 
kentler merkezileşip yoğunlaşıyor ve 
liberal demokrasinin merkezi olmak-
tan da gitgide uzaklaşıyordu. 

Tahakkümünü evlerimizin ve beden-
lerimizin en mahrem köşelerine ka-
dar işleten bu hiyerarşik ve tepeden 
inmeci siyaset, iktidarın “başı”yla ki-
şiselleşedururken mevsimler değişti; 
Mayıs Haziran’a bağlanıverdi. Siya-
sal iktidarın kendi yaşam biçimini 
ve ahlâk anlayışını dayatması karşı-
sında çıplak bedenlerini bir orman 
gibi kardeşçesine ortaya koyanlar, 
“üç beş ağaç”ın hürlüğü için kendi-
ni siper etti. Ve bir Haziran, iktidarın 
keyfîliğine, yasaklarına, körgözü oto-
riteryenliğine ve sallanan parmağına 
karşı günleri günlere, ayları aylara, 
yılları yıllara bağlayan bir “haysiyet 
ayaklanması”yla şahlandı.

Bu uzun Haziran direnişinde İçişleri 
Bakanlığı’nın verilerine göre 79 ilde 

Av. Hande ATAY 
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2.5 milyon insan sokaklardaydı. Kır-
mızılı kadın, Talcidman, Çarşı, Redha-
ck, POMA, barikatler, kütüphaneler, 
direniş çadırları, nöbetler, yeryüzü if-
tarları, gezi komünü, tencere tava ha-
vası, duran adamlar, duran kadınlar, 
LGBT’ler, öğrenciler, işçiler, taraftarlar, 
anneler, adliyelerde cüppelerinden 
sürüklenerek gözaltına alınan avu-
katlar, beyaz önlüklerinin arkasından 
kelepçelenen doktorlar... Sokak ara-
larına, otoparklara, çıkmaz sokaklara 
inen işkencenin toplumsallaşmasına 
karşı korkularını soyunup hayatında 
belki de gördüğü tek iktidara karşı 
tüm gücüyle isyan eden “apolitik 90 
kuşağı”. Çapulculuk da her sınıftan ve 
her kimlikten insanın iktidarın eğreti 
giysisi yerine kendisine yakışanı giy-
mesiydi bir yerde. Ve kendine ait ola-
nı; kamusal alanı yeniden kazanma 
yoluna çıkanlar hemen her seferinde 
biber gazları, tazyikli boyalı kimyasal 
sular, coplar, palalar, satırlar, demir 
sopalarla yazılan kahramanlık desta-
nıyla karşılandı siyaset yapmanın sa-
dece devlete içkin kılındığı egemen 
siyasal düzen içerisinde. 

Hastanelere, revirlere, evlerin içleri-
ne, insanların üzerlerine atılan gaz 
bombaları ve bizzatihi devletin şid-
det tekeliyle kırılan kafatasları, çı-
karılan gözler, alınan canlar. Ethem, 
Abdullah Cömert, Ahmet, Ali İsmail, 
Hasan, Mehmet ve Medeni. Siyasal 
iktidarın, emrindeki kolluk kuvvetleri 
üzerinden uygulamaya koyduğu ilân 
edilmemiş bir olağanüstü hâl. 

Artan polis şiddetine rağmen giderek 
büyüyen ve birbirine kenetlenen beşi 
bir yerde benzemezler, eyleyenler, 
kolektif eylemler. Demokrasinin yal-
nızca iktidarı meşrulaştıran bir araç 
ya da bir yönetim biçimi olarak be-
lirli bir siyaset kategorisinden daha 
fazlası olduğu iddiasıyla bir doğru-
dan demokrasi ve özgürlük talebini 
eşitlik üzerinden yükseltenler. “San-
dıkta hesaplaşalım”cılara inat, genel 
oy seçmen kitlesinden daha fazlası 
olduğunu anlatma çabasında olan 
güç gösterme ehliyeti dahi olmayan-
lar, adsız’lar ve yok’lar. Ve onların “hiç 
durmadan oligarşik yönetimlerden 
kamusal hayatı, zenginlikten yaşam-

lar üzerindeki mutlak kudreti söküp 
alan” eylem pratikleri.

Ve bunca şey olup biterken direnişi 
görmeyen, görmemekte ısrar eden 
ana akım medya. Devrim televizyon-
dan yayınlanmayacaktı elbet ama  
penguenlerin de kurtuluşu pengu-
enlikten kurtuluşla olacaktı şüphesiz.

Haber Alma ve Yayma Hakkı Bizim 
Değilse, Bizim Olacak!

Geleneksel medyanın direniş boyun-
ca üç maymuna taş çıkaran tutumu, 
doğru ve hızlı enformasyon akışı 
ihtiyacını doğurunca kollar sıvan-
dı. Alternatif bir iletişim organı olan 
internet, erişim kolaylığı, karşılıklı 
etkileşim olanağı, haber alanın aynı 
zamanda yayıcı olabilmesi, TV, radyo, 
posta, telefon gibi iletişim araçları 
yerine ikâme edilebilir olma özelliği 
nedeniyle eyleyenlerin, oluşumun-
dan başlayarak bizzat haberin içeri-
sinde olmasını sağlıyordu. Gönüllü 
muhabirlikler, ustream, Çapul Tv üze-
rinden gerçekleştirilen canlı yayınlar, 
direnişin her türlü formundaki bilgi-
sini oluşturma ve yayma işlevini de 
gerçekleştirmiş oldu. 

Muhalif olma potansiyeli taşıyan 
tüm unsurlar ana akım medyadan 
iktidar eliyle hâlihazırda çoktan te-
mizlenmiş, yeknesaklaşmış yasama, 
yürütme, yargı erklerine dördüncü 
erk olarak medya da eklenmişti. Bu 
anlamda medya, politik etkisiyle sağ-
ladığı toplumsal faydayı iktidar lehi-
ne şekillendirmek yolunda direniş 
süresince aynı manşetleri atmakta 
bile bir sakınca görmüyordu. Medya 
portalları, web siteleri ve sosyal med-
ya aracılığıyla iktidar ilişkilerinden bi-
raz olsun muaf kalan direniş medyası 
tam da bu eksikliği doldurmak üzere 
kendisini inşa etti.

Haber alma ve yayma hakkını ikti-
darla kolkola yürüyen sermayenin 
elinden alarak geniş kitlelere doğru 
ve hızlı bilgi akışını sağlayan internet, 
direnişçilerin elinde karşılıklı etkile-
şim ve denetleme olanakları saye-
sinde düzeltilebilir ve doğrulanabilir 
enformasyon akışını sağlamaya yar-
dım etti. Böylece bir yandan da kanal 

baskınları, eylemler, boykot çağrıla-
rıyla egemen medyanın eleştirisi ya-
pılmış oldu.

Yalnız Değilsin #direngezi!

Facebook, twitter, forum ve bloglar-
dan oluşan sosyal medya olarak ad-
landırılan ağlar, internet sitelerinden 
farklı olarak profil sahibi her bireyin 
içerik üretebildiği ve bu içeriği pay-
laşabildiği alanlardır. Kendi sözleri 
ve tepkileri ana akım medyada yer 
bulamayan herkes, sokaklarla birlikte 
sanal aleme de indi ve hem sözünü 
özgürce dile getirebildi hem de se-
sini duymayanlara ya da duysa bile 
provake edenlere karşı yanıt hakkını 
kullanabildi. 

Direniş sırasında sosyal medya plat-
formları internet haberciliğinden 
farklı olarak çok önemli birkaç işlev 
daha gördü. Hükümetten, valilikler-
den, polisten gelen bilgi ve değer-
lendirmelere karşı yalanlama, deşifre 
ve afişe etme amacıyla da pek çok 
paylaşım yapıldı. 

Öte yandan sosyal paylaşım siteleri, 
polis saldırısının yoğun olduğu dö-
nemlerde akıllı telefonlar ve multi-
medya olanaklarıyla her yerden eri-
şimin sağlanabildiği bir haberleşme 
aracı olarak da kullanıldı. Çatışma, 
yaralı sayısı, polis saldırısının yeri, sı-
ğınılabilecek yerler, gönüllü avukat 
numaraları, gönüllü doktor numa-
raları, revirler hashtag (#) işaretiyle 
bölge bölge, il il “diren” kelimesiyle 
birlikte paylaşılarak ortak bir enfor-
masyon ve acil yardım adresi kendi-
liğinden kurulmuş oldu. Egemenin 
saldırıları karşısında ortak politik dil 
de böylece kurulmuştu. Artık iktidar 
kimi karşısına almaya kalksa, öteki-
leştirip düşmanlaştırmaya çalıştığı 
herkes diren hashtagiyle gezi ruhu 
tarafından kucaklanır oldu.

Pek tabi sermaye tekelinden şimdilik 
muaf, denetlenmesi ve sansür uy-
gulanması nispeten daha zor olan 
sosyal medyanın, artık hapishanele-
ri, silahları, ordusu, güvenlik güçleri, 
cezaları gibi fiziksel kuvvetiyle de-
ğil; mobeseleri, görüntü ve iletişim 
kayıtları, teknik izlemeleri, internet 

GÜNDEMGÜNDEM
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denetimleri, parmak izi ve fotoğ-
raf arşivleri, DNA bankaları ve çipli 
kimlikleriyle de “yönettiklerini” izle-
me eğiliminde olan devleti rahatsız 
etmesi kaçınılmazdı. Devletin şiddet 
tekeli karşısında toplumun bir di-
siplin toplumu olmanın ötesinde bir 
“gözetim toplumu” olarak daha da uç 
bir noktaya taşınması gerekiyordu. 
Öyle ki artık fiziksel güç kullanmaya 
gerek dahi kalmamalıydı: demir par-
maklıklar, zincirler ve kocaman kilitler 
ortadan kalkmalı, devletlerin “güven-
lik evleri” birer “emin olma evleri”ne 
dönüşmeliydi.

Ve derken devlet baba bu kez de 
mavi kuşlar için prangalarını kuşanıp 
gökyüzünü parmaklıklarla çevirme 
arzusunun ilk adımlarını attı.

“Baş Belâsı Twitter” ve Sosyal 
Medyaya Operasyon

4 Haziran 2013’te 38 kişi hakkında 
sosyal medya aracılığıyla eylemleri 
yönlendirmek, halkı galeyana getir-
mek, yanlı ve provokatif paylaşımlarla 
TCK m. 214 ve m. 217 doğrultusunda 
halkı suç işlemeye ve kanunlara uy-
mamaya tahrik etmek suçlamasıyla 
yakalama kararı çıkarıldı. Çoğu “apo-
litik 90 kuşağı”ndan oluşan gençler 
akşam aileleriyle yemekteyken ka-
pıları çalındı, evleri arandı, eşofman 
ve terlikleriyle apar topar gözaltına 
alındı.

İzmir’in neredeyse her ilçesinden 
ayrı ayrı evlerinden “toplanan” genç-
ler, birbirlerini dahi tanımamalarına 
rağmen haklarında organize suçlar 
kapsamında işlem yapıldı. Organize 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü-
ğü’nde görevli polis memurları, bir 
mahkeme kararı olmaksızın bu kişi-
lerin twitter ve facebook hesaplarına 
girmiş, tüm mesajlarını incelemiş ve 
kaydetmişti. Hatta bu  kişilerin ile-
tişim cihazlarının IP numaralarının 
tespit edildiğine veya tespit edilmesi 
gerektiğine ilişkin de bir mahkeme 
kararı veya savcılık talimatı da ortada 
yoktu. 

Soruşturma kapsamında net bir şey 
söylemek mümkün olmasa da, atılı 

suçlara konu tweet’ler belli ki #di-
renizmir hashtag’inden rastgele se-
çilmiş, en çok retweet ya da en çok 
follower sayısına göre ortaya karışık 
yapılmıştı. Öyle ki hukuka aykırı şid-
detin deşifre edildiği medyada dahi 
yerini bulan popüler fotoğraflardan, 
İzmir Barosu’nun kamuoyuna du-
yurduğu telefon numaralarına kadar 
suç unsuru taşıyan taşımayan her 
şey; yardım çağrıları, anayasal olarak 
güvence altında olan barışçıl ve de-
mokratik eylemlere davet, polis şid-
detinin ya da hükümet tavrının eleş-
tirildiği her paylaşım birer suç delili 
olarak dosyaya yerleştirilmişti. 

Belli ki sosyal medyanın olan biten 
hakkında gerçeğe ulaşma konusun-
da sağladığı imkânlar, yetkililerde 
ciddi bir endişeye yol açmıştı. Ma-
dem öyleydi, şu mavi kuşlardan bir-
kaç tanesinin kanatları meydanda 
sallandırılmalı; alem-i gezinin pabuç 
kadar diline en okkalısından acı bir 
biber sürülmeliydi.

Gerçekten de TCK m. 216 ve m. 301 
gibi ifade özgürlüğü aleyhine bugü-
ne kadar çok kullanılmış hükümlerin 
aksine TCK m. 214 ve m. 217’nin kul-
lanılmasını üstü örtülü bir sansür gi-
rişiminden başka bir şekilde anlam-
landırmak mümkün görünmüyordu. 
Nitekim devlet baba iyi biliyordu ki 
ifade özgürlüğünün sınırlandırılması 
söz konusu olduğunda sadece so-
ruşturmanın konusu olan kişilerin 
ifade özgürlüğüne karşı değil tüm 
toplumun ifade özgürlüğüne karşı 
devletlülerin tehditkâr parmağı salla-
nacaktı.  İfade özgürlüğü kuramında 
“dalga etkisi” (chilling effect) olarak 
bilinen bu durum Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi’nin bir çok kararında 
ifade özgürlüğünü ihlâl eden bir et-
ken olarak da vurgulanır. Söz konusu 
soruşturmada 38 kişi gözaltına alın-
mışsa da, bu soruşturmanın etkisi bu 
38 kişi ile sınırlı kalmamış, onbinlerce 
sosyal medya kullanıcısı soruşturma-
nın etkisi ile tedirginlik yaşamış, pek 
çoğu direnişe dair paylaşımlarını sil-
miş, profil adlarını resimlerini değiş-
tirmiş ya da hesaplarını kapatmıştı. 

Oysa Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi içtihatlarına göre bir ifadenin 
sınırlandırılabilmesi için ya nefret 
söylemi olması ya da şiddetle doğ-
rudan illiyet bağının bulunması ge-
rekir. Sosyal medyada toplantı ve 
gösteri yürüyüşüne davet, politik 
eleştiri, direnişin içinde söz, görüntü 
ve resim paylaşma açıkça bir “şiddete 
yönlendirme” niteliğine ulaşmadığı 
sürece sınırlandırılamaz. Dahası gün-
lerdir yüzbinlerce insanın sokaklarda 
gösteri yaptığı bir ortamda sosyal 
medyada ve özellikle Twitter’da pay-
laşılan mesajların insanların yap-
mayacakları bir şeye yönlendirildiği 
şeklinde yorumlanması gerçeklikle 
bağdaşmadığı gibi kanunun kötü ni-
yetli bir şekilde yorumlanması olarak 
da nitelendirilebilir. Kaldı ki bir hukuk 
devletinde, suç ve cezaların kanunili-
ği ilkesi geçerli olacağına göre sosyal 
medyada wi-fi şifrelerini paylaşmak, 
polisin nereye müdahale yapacağını 
söylemek, gaz maskesi ya da limon, 
sirke istemek gibi mesajların hiçbirisi 
insan hakları hukukunda sınırlandırı-
labilir ifade niteliğinde değildir, ceza 
hukuku hükümlerinin hiçbirisi de bu 
tür ifadeleri kapsayacak şekilde geniş 
yorumlanamaz.1 

Hâl böyleyken operasyonun altında 
yatan nedenleri hukuk kurallarında 
bulmak pek mümkün değildi. Nite-
kim kolluk görevlileri tarafından tu-
tulan tespit tutanağında “...müdür-
lüğümüz görevlileri tarafından sanal 
alemde ve özellikle sosyal medyada 
yapılan kontrollerde...” ibaresi her şeyi 
anlatıyordu.2 

“Big brother” şüphesiz ki bugün de, 
hepimizi izliyor, dinliyor, kayıt ediyor 
ve fişliyor. İletişim teknolojisinde bi-
reysel kullanıma yönelik ürünlerdeki 
ayrıntılı mükemmelleşme, denetle-
nebilen nesneler evrenine bireyleri 
de dahil ettiği için özgürlüklere mü-
dahale edilebilirlik bugün hiç olma-
dığı kadar açık hâlde. Telekulak skan-

1. http://privacy.cyber-rights.org.tr/
2. http://www.izmirbarosu.org.tr/haberler/

basın-açıklamaları/twitter-goezaltıları.aspx
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dalının patlak verdiği 2005 ve 2007 
yıllarında hâkimlerce MİT’e verilen 
toplu dinleme kararlarının ülkesinde 
yaşarken, bu bizim için yeni bir bilgi 
de değildi elbet. 

Pek tabi gökyüzüne prangalarıyla 
karşı duran devlet baba, mavi kuşlarla 
sınırlı kalmayıp şeffaf parmaklıklarla 
herkesi ve her şeyi denetleyebileceği 
siyasal tahayyülünü hayata geçirecek 
mekanizmalarını da kuracaktı.

Ve Ardından... Haberleşme Özgür-
lüğüne Operasyon

Twitter Operasyonu’ndan sonra biz-
zat Başbakan’ın Twitter’ı bir bela ola-
rak tanımlamasının hemen ardından, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım sosyal medya-
nın rolünü şu ifadelerle tartışmaya 
açmıştı: “Acaba olaylarla ilgili sos-
yal medya ne kadar, hangi ölçüde 
düzgün kullanıldı? Bu sosyal medya 
olayları provoke etme ve yalan yanlış 
haberler yayarak insanları galeyana 
getirme konusunda bir erişmeye se-
bep oldu mu? Bunların çok iyi irde-
lenmesi lazım”. İstanbul Valisi Hüse-
yin Avni Mutlu da “Emniyet’in yetkili 
birimi sosyal medya üzerinde ters algı 
yaratmaya çalışan kişilere karşı bir 
operasyon düzenleyecek” ifadelerini 
kullandı.  Son olarak, AKP’nin sosyal 
medyadan sorumlu Başkan Yardım-
cısı Ali Şahin “Yalan ve iftira dolu, 
provoke edici bir tweet bomba yüklü 
bir araçtan daha tehlikeli. Son yaşa-
nanlar gösterdi ki sosyal medyada bir 
düzenleme yapılması gerekiyor” di-
yerek, sosyal medyanın yakında yeni 
bir sınırlandırmanın konusu olacağı-
nın sinyallerini vermişti. 

Hükümet tarafından TBMM’ye sunu-
lan 26 Haziran’da TBMM Plan ve Büt-
çe Komisyonu’nda kabul edilen ve 
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülme-
ye başlanan 2014-2018 yıllarını kap-
sayan 10. Kalkınma Planı’nda, sosyal 
medya ve internetin aile üzerindeki 
olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik 
tedbirlerin alınmasının hedeflenme-
si başlığı sosyal medyaya yapılacak 
sansürün de açık sinyali niteliğindey-

di. Öte yandan Başbakanlık ve MİT 
Müsteşarlığı’nın “2937 Sayılı Devlet 
İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstih-
barat Teşkilatı Kanunu ile Diğer Bazı 
Kanunlarda Değişiklik yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı Taslağı” çalışma-
sı içinde oldukları haberleri de mani-
dardı. Söz konusu taslakla muhtemel 
iç tehditlere karşı MİT’e mahkeme 
iznine ihtiyaç duymaksızın operas-
yon yetkisi verilmekteydi. Ayrıca 
MİT’in kamu kurum ve kuruluşlarının 
istihbarat çalışmalarına yönlendiril-
mesi için MGK ve Başbakan’a teklif-
te bulunması da görevleri arasında 
sayılmıştı. Taslakta MİT’in bakanlık-
lar, yargı organları, diğer tüm kamu 
kurum ve kuruluşları kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları gibi 
kurumlardan  görevleri kapsamın-
da elde ettikleri her türlü bilgi veya 
veriyi devlet istihbaratının oluşturul-
ması amacıyla talep edebilecek ol-
ması ve ilgililerin mevzuatta yer alan 
özel düzenlemeleri öne sürerek bilgi 
vermekten kaçınamayacakları da dü-
zenlenmişti.3

Bu gelişmeler bugün gösteriyor ki 
devletlerin “iç tehdit, kamu düzeni, 
kamu güvenliği” gibi kavramlar üze-
rinde takdir yetkisini sınırsız kullan-
maları sonucu sıklıkla karşılaştığımız 
genel izleme ve/veya dinlemelerin 
dayanağı  yasal olarak mevzuat-
ta kendisini çeşitlendirmeye devam 
edecek görünüyor. Oysa ki bu tür 
ucu açık kavramları içeren yasaların 
sadece kendi başına varlığı bile ya-
sanın uygulanabileceği bütün kişi-
leri izlenme tehdidi altına sokmaya 
devam edecektir. Bireylerin özel ve 
aile yaşamı ve haberleşme haklarını 
kullanmalarına “kamu makamlarının 
müdahalesi”ni oluşturan bu tehdit, 
kişiler belirli bir izleme önlemine ma-
ruz bırakıldıklarını ileri süremeseler 
dahi mağdur olduklarını iddia etme 
haklarının bulunduğu konusunda bir 
neden de sağlayacaktır. Bu düzen-
lemeler yasalaştığı takdirde herkes 
yasal olarak(!) dinlenme, izlenme ve 
fişlenme tehdidi altında olacak, daha 
da kötüsü dinlendikten sonra ha-
berdar olma, haberdar olunsa dahi 

yargısal güvencelerden yararlanma 
ihtimali de oldukça düşüktür. Konuya 
dair yasal düzenlemelerin hukukdışı 
niteliği karşısında hukuk devleti, in-
san hakları ve demokrasinin varlığın-
dan bahsetmek yine ve inatla müm-
kün de olmayacaktır.

Belli ki siyasal iktidar meşruiyetini 
sarsan benzer eylemlere karşı “meş-
ru” zırhlarını her alanda kuşanmaya 
devam ederken, toplu gözaltılar ve 
tutuklamalarla kendinden olmayan 
her öteki’yi hukuk eliyle terbiye et-
meye, dostuna adil davranıp, düş-
manına kanun uygulamaya devam 
edecek.

Oysa uzun Haziran direnişiyle aşı-
lan korku eşiği renkler, sesler ve el-
leri çoktan birbiriyle buluşturdu. Bir 
başka siyasallığın olanaklılığı, kamu-
salı dönüştürme iradesi var gücüyle 
ortaya çıkarken başka bir dünyanın 
mümkünlüğü yolunda umut yeniden 
yeşerdi. Kolektif eylemle hak ve öz-
gürlük talepleri tabandan bizzat yük-
seltilirken, yasalarla çizilecek davra-
nış kurallarında kurucu iradenin kim 
olacağı/olması gerektiği net bir şe-
kilde sokaklarda somutlaştırıldı. Dev-
let baba böylece istese de istemese 
de elini nereye atarsa atsın, deniz 
gözlükleri, maskeleri ve baretleriyle 
çıplak bedenlerini siyasetin merkezi-
ne koyan “halkı”yla tanışmış oldu.

Hâl böyleyken tahakkümü ve keyfî-
yeti daha da derinleştirmeye yönelik 
otoriteryen bütün hukukî girişimlere 
karşı vereceğimiz hukukî mücadele-
de, birilerinden öğrenmeyi reddet-
tiğimiz özgürlüklerimizin yüksek se-
siyle hatırlatmak boynumuzun borcu: 

“Burası, artık orası değil efendi!”.

GÜNDEMGÜNDEM

3. http://www.gazeteciler.com/gundem/taraf-
tan-sok-iddia-muhaberat-devleti-kuruluy-
or-67289h.html
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İzmir Barosu tarafından, yeni Adli Yıl Açılış Haftası etkinlik-
leri kapsamında,  5 Eylül 2013 günü, aramızdan ayrılışının 
25. yılında “Avukat; Hayat ve Adalet” başlıklı bir etkinlik 

düzenlendi.

Etkinlik kapsamında önce, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Medya Bölümü Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bö-
lümü Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Alper Kırklar’ın yönetmen-
liğini yaptığı “İstikşafi Görüşmeler” başlıklı filmin gösterimi 
yapıldı. Film gösterimi sonrası yönetmen Alper Kırklar kısa 
bir konuşma yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. 
Sema Pekdaş, her adli yıl açılışında resmi tören ve toplantılar 
dışında baroların da toplantılar yaptığını, bu toplantıların ge-
nelde mesleğe ilişkin olduğunu belirtti. Sema Pekdaş şöyle 
dedi: “Bu sene biz yine bir şeyler yapalım ama farklı bir şeyler 
yapalım dedik. Biz konuşmayalım, dostlarımız konuşsun ama 
hayat ve adalet konuşulsun diye düşündük. Avukatın hayat 
ve adalet ile ilgili bağını, yani bize; bizi farklı disiplinlerdeki 
dostlarımız anlatsınlar ve konumuz avukat hayat ve adalet 
olsun dedik.” 

Av. Sema Pekdaş’ın konuşmasının ardından Kandıra Cezae-
vi’nde tutuklu bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği Genel 
Başkanı Av. Selçuk Kozağaçlı’nın etkinliğe gönderdiği mek-
tup, İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Dilek Demir tarafından 
okundu.

Av. Kozağaçlı’nın mektubunun okunması sonrasında Yargıç-
lar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu bir konuşma 
gerçekleştirdi. Eminağaoğlu yaptığı konuşmada, Ankara’da 
yapılan Adli Yıl açılış töreninde, sanki yargının tüm unsurla-
rıyla bağımsızlığını koruduğu gibi bir törensel görüntü sergi-
lendiğini ama bunun bir görüntü kirliliğinden öte bir anlam 
taşımadığını belirtti. Bugün yargı ile ilgili sorunların en ağır 

AVUKAT; HAYAT VE ADALET
düzeyde yaşandığını belirten Eminağaoğlu, bunun en büyük 
sebebinin ise hukukun insanlık tarihinin evrensel ortak mi-
rasından, evrensel kurallarından değil, üstünün iradesinden 
biçimlenmesi, üstünün kendi iktidarını korumak amacıyla 
bunu kullanmasından kaynaklandığını belirtti.

İlk oturumda moderatörlük yapan Av. Fikret İlkiz, Av. Taner 
Ünlü’nün saygın kişiliğini vurgulayan bir konuşma yaparak 
toplantıyı açtı. 

Toplantının ilk konuşmacısı olan Prof. Dr. Melek Göregenli, 
İzmir ve Diyarbakır’da arka arkaya yaptığı, şiddet ve işkence-
nin arka planını anlamak üzere birbirine çok benzer iki çalış-
madan, yine İzmir Barosu için yaptığı, avukatların sorunları, 
adalete nasıl baktıkları, kendi işlerine nasıl baktıklarına iliş-
kin çalışmadan, 2013 yılında da henüz basılmayan ve Ada-
let Akademisi için yapılan ifade özgürlüğüne ilişkin hakim 
ve savcılarla yaptığı görüşmelerden oluşan çalışmadan son-
ra hem adalet alanında çalışanların, hem de sıradan insanın 
adalet konusunda ne düşündüğü konusundaki verileri yo-
rumladı.
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Hekim, aktör ve yazar Ercan Kesal, yaptığı konuşmada, et-
kinliğe hazırlanırken hayatındaki avukat resimlerini aradığını 
ve bu resimlerdeki kişilerin kendisi açısından birleştiği ortak 
noktanın, sıkıştığı zaman sırtını yaslayabileceğini bilmesi ol-
duğunu söyledi.

AİHM eski yargıcı ve İzmir Milletvekili Rıza Türmen ise Av. 
Noyan Özkan’ı anarak başladığı konuşmasında yeni Anayasa 
çalışmalarında barolar ve avukatlara ilişkin maddelere de-
ğindi. 

İkinci oturuma geçmeden önce, İzmir Barosu önceki başkan-
larından Av. Güneş Atabay kısa bir konuşma yaptı. Atabay 
konuşmasında, başkanlığı döneminde yönetim kurulu üyesi 
olarak görev yapan Av. Taner Ünlü’yü anlatmanın çok zor ol-
duğunu dile getirdi ve onunla yaşadığı anıları anlattı.

Günün ikinci oturumuna Av. Taner Ünlü’nün kızı ve İzmir Ba-
rosu üyesi Av. Mine Ünlü moderatörlük yaptı. Av. Mine Ünlü 
yaptığı açılış konuşmasında 25 yıl sonra bile Av. Taner Ün-
lü’nün adı ve anısının canlı olduğunu söyledi.

Ardından söz alan şair ve Sol Gazetesi yazarı Tuğrul Keskin, 
şiirlerinden dizelerle zenginleştirdiği konuşmasında, avu-
katların bile kendini savunmadığı bir zamandan geçtiğimizi, 
aralarında avukatların da olduğu adalet ve hak arayan birçok 
insanın da hepimizin ve dünyanın gözü önünde F tipi ceza-
evlerinde olduğunu dile getirdi. 

Gazeteci, yazar ve belgeselci Nazım Alpman’ın konuşması 
başlamadan önce, Aydınlar Dilekçesi’ni konu alan ve kendi-
sinin hazırladığı belgeselden kısa bir bölüm gösterildi. Bel-
geselden sonra Nazım Alpman, “%8’lik hayır oyunun çok 
değerli hale geldiği bir dönemde bunlar olduysa şimdi daha 
güzel şeyler için hem umutvarız hem de elimizde artık veri 
var. Eğer bu toplantıyı geçen sene yapsaydık şimdi söyle-
yeceğimi söyleyemezdim. Biz artık Gezi’den sonra, Gezi’den 
önce diyoruz. Gezi Parkı çıkışı da, Aydınlar Dilekçesi’nin 12 
Eylül’deki yansıması ve daha gür bir patlaması olarak top-
lumda yerini almıştır.” dedi.

Son olarak konuşan karikatürist Semih Poroy, karikatürcüler-
le avukatların benzeştirdiğini söyleyerek, sorunlu dönemler-
de insanların fiziki güçleriyle başa çıkmadıkları meselelerde 
hukuk yoluna başvurduklarını ya da bir moral üstünlük sağ-
lamak için mizahı yardıma çağırdıklarını söyledi.

Meslektaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik kapanış konuş-
malarının ardından sona erdi.
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BARODANMEKTUP

Sevgili Sema PEKDAŞ,

Değerli Meslektaşlarım,

“Avukat; Hayat ve Adalet” toplantısına 
bir mesajla katılmamı isteyen mektu-
bunuzu aldığımda, bir başka toplan-
tıya, Avukat Fuat Erdoğan anısına bu 
sene üçüncüsü yapılacak olan Uluslara-
rası Hukuk Sempozyumu’na bir metin 
hazırlıyordum.

-Bu arada, çağrılarını, adli yıl açılışı ne-
deniyle bizleri bizzat ziyaret ederek tekit 
eden İzmir Barosu Başkanı ve Yönetim 
Kurulu üyelerine zarafet ve dayanış-
maları nedeniyle minnettar olduğumu 
söylemeliyim.  Onlar meslek örgütleri-
mizin yüz akı ve meslek evimizin dire-
ği- Heyecanla fark ettim ki; en azından 
İSTİKŞAF konusunda akıllarımız aynı 
yerlerde dolaşmış. Gerçekten de birçok 
halimizin, bu güzel kavramın kökünde-
ki gibi keşfedilmeye ihtiyacı var.  Örne-
ğin ben çağrıyı aldığımda; “Avukattan 
ne olur?” sorusu ile ilgilenmekteydim. 

Siz ise, bir “adalet ve vicdan” savaşçısı 
olarak avukatın imkanlarını düşünmüş-
sünüz.

Sevgili Ercan KESAL’ın Niko Usta’sından 
ve Duduk satıcısından mülhem; her 
ağaçtan her enstrümanın çıkmayacağı-
nı biliyoruz… Avukatın damarlarındaki 
liflerde, kabuğunda, öz suyunda var mı 
o cevher? Üflesek bu ruhu ensesinden 
acaba çıkarabilir mi o güzelim “Adalet!” 
nidasını boğazından? Yoksa “Yargıçların 
Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı”, “Hukukun 
Üstünlüğü”, “Hukuk Devleti”, “Liberal 
Düzen”, “Parlamenter Demokrasi”, “AB 
Müktesebatı” makamından, aksak da 
olsa cızırtıyla tıngırdamaya devam eder 
gider mi? Buyurun istikşaf edilmesi ge-
reken bir mesela daha…

İşte bu güzel toplantınızda araştıracak-
larınızdan bunu da öğrenmeliyiz. 

Avukatların toplanmaları iki türlüdür. 
İlkini üstad J.H. von KIRCHMANN ta-
rif ediyor: “Şimdi hemen bütün el ki-

taplarında okuyabileceğimiz, hukukun 
hukukçular tarafından geliştirildiği yo-
lundaki meşhur iddia ancak teferruat 
oyunlarında doğrudur. Temeli atmak, 
yani binayı sağlam bir şekilde kurmak 
bu hukukçuların elinden gelmez. Ancak 
bina bittikten, sütunlar binayı taşımaya 
başladıktan sonra hukukçular, kargalar 
gibi, binlerce gelirler, binanın her köşe-
sinde yuvalarını yaparlar ve taşların sı-
nırlarını ve büyüklüklerini milimetresine 
kadar ölçerler, bu asil binayı resimler, 
kabartmalarla donatırlar, öyle ki hü-
kümdar ve millet bu binanı kendilerinin 
yaptıkları bina olduğunu anlayamazlar 
bile…”

Bunu her gün, adliyelerde, hukuk ku-
rultaylarında, duruşmalarda, şerhlerde, 
monografilerde, dilekçelerde, yüksek 
mahkeme hükümlerinde görüyorsu-
nuz.

Bu binanın “kargalarından” ne bilim 
insanı çıkar ne eylem insanı. Ancak bir 
TBB Genel Kurulu’nda, -hem de kürsü-
den- tarif edilen avukat çıkar;

AVUKAT SELÇUK KOZAĞAÇLI’NIN BARO BAŞKANIMIZ 
AV. SEMA PEKDAŞ’A GÖNDERDİĞİ MEKTUP 
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HABERLERBARODAN MEKTUP

“...Ben avukatım

Kaba gücün yerine,

Merhameti, adaleti, hakkaniyeti koy-
dum.

İnsanoğluna,

Diğerlerinin hakkına, mülkiyetine, hür-
riyetine saygıyı;

Vicdan, ifade ve toplanma özgürlüğünü 
ben öğrettim.

Haklı davaların sözcüsü;

Yoksulun, mazlumun, dul ve yetimin sa-
vunucusuyum

Çarşıda pazarda onuru sürdürürüm...”

Devrimci Avukatlar broşüründe söyledi-
ğimiz gibi;

“Mesleğimizi yeniden inşa ederken, 
öncelikle ‘Geleneksel Aydın’ın bu tari-
fiyle hesaplaşmalıyız. Açıkça söylenme-
lidir ki bu aydının kendisine yüklediği, 
merhametli, mülkiyete ve ‘çarşının pa-
zarın onuruna’ saygılı tarafsızlık ve üst-
alt tanımayan bağımsızlık, kapitalizmin 
öz çocuğudur.

Bu türden bir ‘iyilik’, burjuva devriminin 
ön kabullerine dayanır. Hükümdarın 
keyfi yerine yasanın üstün olduğuna, 
ihtilafların silahla değil yargıyla çözüle-
ceğine inanılan; yoksullara ve çaresiz-
lere acıma duygusuyla el uzatılan; kö-
lelik yerine ücretli işçiliğin, engizisyon 
işkencesi yerine hapishanenin, gasp 
etme yerine icra takibinin, lonca yerine 
baronun, ilahiyat eğitimi yerine ticaret 
eğitiminin geçtiği ‘Protestan Ahlakı’n-
dan ibarettir. Elbette ihtiyaç duyulan 
her anda işkenceden, gasptan, kölelik-
ten kesinlikle vazgeçilmediği de orta-
dadır. 

Aydınlanmanın yarattığı bu modern 
aktörün, insanlığın birikimlerindeki ro-
lünü küçümsemiyoruz.  Ama eğer ay-
dın olmaktan anlaşılan buysa, küresel 
ve yerel ‘insani yardım’ hareketlerinde, 
üniversitelerde, derneklerde, vakıflarda 
binlercesi ile karşılaşırsınız. Yerlerinde 
hiç durmaksızın seyahat eder, acılarını-
za ağlar ve rapor yazarlar. Kötülere kı-
zarlar. Oysa kötülük, acımasızlık ve se-
fillik insanlarda değil mülk edinmenin 
karakterinde yani içinde yaşadığımız 
düzende, kapitalizmdedir...”

Avukatların ikinci türde toplantıları 
-haydi yine kuşlardan gidelim- binler-
ce küçük kuşun ağızlarında binlerce 
küçük taşla toplanmasıdır. Taşları aynı 
yere bırakmayı başardıklarında ne Ad-
liye Sarayları, ne konaklar, kaşaneler, ne 
zulümhaneler dayanabilir o güce.

Toplantınızın o güzel büyük toplanma-
ların habercisi ve hazırlayıcısı olmasını 
diliyorum. 

İnsanlığın en kadim metinlerinden ve 
kökleri belki de Gılgameş’e ve Tufan’a 
dayanan Mezmurlar - Eyüp’ün kitabın-
dan bir “esas hakkında savunma” ile 
bitireyim. İyi avukat da yolu seçmek ve 
göstermek konusunda iyi peygamber 
gibidir veya tam tersi:

“Keşke beni dinleyen biri olsa ! İşte sa-
vunmamı imzalıyorum. Her Şeye Gücü 
Yeten bana cevap versin!...”

“Kötüler niçin yaşıyor? Yaşlandıkça 
güçleri artıyor? Çocukları sapasağlam 
çevrelerinde, soyları gözlerinin önünde 
(...) Tanrının sopası onlara dokunmu-
yor” (21, 7-9) “Kaç kez kötülerin kan-
dili söndü (ki); başlarına felaket geldi? 
Tanrı öfkelendiğinde paylarına düşen 
kederi verdi (ki) ?(...) Tanrı babalarının 
cezasını çocuklarına çektirir diyorsu-
nuz. Kendilerine çektirsin de bilsinler 
nasıl olduğunu. Yoksullar niçin açlık 
çekerler; Tanrısız oldukları için değil, 
zenginler onların canlarına okudukları, 
soyup soğana çevirdikleri için ve Tanrı 
sadece seyrediyor. Niçin Her Şeye Gücü 
Yeten belli bir zaman belirlemiyor ?(...) 
Bakın, yoksullar çöldeki yaban eşekleri 
gibi (...) Geceyi giyisisiz, çıplak geçiri-

yorlar. Örtünecek şeyleri yok soğukta. 
(...) Sığınakları olmadığı için kayalara 
sığınıyorlar... Giyisisiz çıplak dolaşıyor, 
aç karnına demetleri taşıyorlar. Teras-
lar arasında zeytin eziyor, susuzluktan 
kavrulurken şarap için üzüm sıkıyorlar. 
Kentlerden insan iniltileri yükseliyor. Ya-
ralı Canlar feryat ediyorlar; Ama Tanrı 
seyrediyor.” (24, 1-12)

“Her şey daha güzel olacak biraz sab-
redin, ilerliyoruz” diyenler için de; “za-
ten bizim elimizden ne gelir bunlar çok 
güçlü diyenler için” de söylüyorum: 
Bu aktardığım, sabrıyla meşhur olan 
Peygamberin, Eyüp’ün sabrını yitirdiği 
an! Sıradan bir zalimin değil “Her şeye 
gücü yetenin” karşısındaki isyanın sa-
vunması.

Kapıda Suriye Savaşı var. Mısır kan gölü 
gibi. Kentsel dönüşüm kent yoksulları-
nın boğazını sıkarak onları kentlerden 
sürecek önümüzdeki bahar, şimdilik 
her şeye gücü yetmiyorsa da tepemi-
ze tünemiş, ilk seçimde “Her şeye gücü 
yeten” olmak isteyen bir bela var. Ha-
pishanede tecrit, imha ve direniş sürü-
yor. Yoksulluk, zulüm bitmiyor zaten de 
böyle bitmez. 

Sabır konusunda bu kadar ünlü ve ka-
dim bir peygamberle yarışmak bize ya-
kışmaz. Lütfen artık sabretmeyip sesi-
mizi yükseltelim.

Umuyor ve diliyorum ki toplantınız 
avukatların artık sesini yükselttiği yer-
lerden olacak.

Sizleri kendim ve sekiz tutsak arkada-
şım, Betül, Ebru, Şükriye, Barkın, Naci-
ye, Taylan, Günay, Güçlü adına sevgiyle 
kucaklıyorum. Bizi unutmadığınız için 
teşekkür ediyorum. 

Elbet daha güzel günler göreceğiz, el-
bette yine birlikte dövüşeceğiz.

Biz haklıyız. Biz kazanacağız.

02.09.2013 KOCAELİ
1 No’lu F Tipi Hapishane

Selçuk KOZAĞAÇLI
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BARODANETKİNLİKLER

Yeni adli yılın açılışında İzmir Ba-
rosu Başkanı ve Yönetim Kurulu 
üyeleri olarak, tutuklu meslek-

taşlarımızı ziyaret etmek, yargının ku-
rucu unsuru olan savunmaya ve sa-
vunmanın temsilcileri olan avukatlara 
yönelik saldırılara dikkat çekmek ve 
bu saldırılardan payını en ağır şekilde 
almış olan meslektaşlarımızla daya-
nışma içerisinde olduğumuzu bir kez 
daha ifade etmek amacıyla Kocaeli 
(Kandıra) 1 ve 2 no.lu F tipi cezaevle-
rine bir ziyaret gerçekleştirdik.

Hukuk devleti kavramı, kamu gücü-
nü temsil eden kurumlar karşısında 
bireyin haklarının en geniş biçimde 
sağlandığı ve savunulduğu bir devlet 
düzenini vurgular. 

Biz avukatlar, Anayasa’da Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti 
olduğu açıkça hüküm altına alınmış 
olmasına ve hukuk devletinin adil 
yargılanma hakkı korunmadan müm-
kün olamayacağı hususunun açık ol-
masına rağmen, savunma hakkının 
sınırlandığı, savunmanın temsilcileri 
olan avukatların yok sayıldığı bir yar-
gı düzeninde, adaletin gerçekleşmesi 
için görev yapıyoruz.

Hukuk devleti kavramının yıllar, yüz-
yıllar içinde verilen hak arama müca-
delesiyle varolduğu ve anlam kazan-
dığı tartışılmaz bir gerçekliktir. Hak 
arama mücadelesinin yasal zemini 
olan yargılama faaliyetinde, savun-

manın şekli bir unsur olarak görülme-
si, avukatın etkisiz bırakılması, hukuk 
devletinin varlık nedeniyle çelişen bir 
durumdur.

Avukatlar, adalet ve vicdan mücade-
lesinde sorumluluklarını yerine ge-
tirirken, savunmanın kısıtlanmasına 
yönelik hukuksal düzenlemeler, avu-
katın ve avukatlığın itibarsızlaştırıl-
ması yönündeki söz ve eylemler, ba-
rolara karşı yürütülen soruşturmalar 
ve açılan davalar ile karşı karşıyadır. 
Duruşmalarda kendilerine söz veril-
meyen, duruşma salonlarından yaka 
paça çıkarılan ve hatta kolluk güçle-
rince adliye binalarında darp edilen 
avukatlara yönelik saldırılar, gelinen 
noktada biçim değiştirmiş ve bazı 
meslektaşlarımız özgürlüklerinden 
yoksun bırakılmışlardır. 

Avukatlık Kanunu’muzla hukukun üs-
tünlüğünü savunmak bizlere görev 
olarak verilmiştir. 

Avrupa Barolar Birliği 16.11.2012 
tarihinde Roma’da toplanarak Avu-
katların Sosyal Sorumlulukları Ortak 
Deklarasyonu’nu kabul etmişlerdir. 
Bu deklarasyonda avukatın sosyal 
işlevlerinin sadece adaletin doğru 
yürütülmesine katılımları değil aynı 
zamanda topluma karşı zorunlu gö-
revlerini yerine getirmeleri olduğu 
ilkesi yer almıştır.

Avukatların Rolüne Dair Havana Ku-
ralları’nın 14. maddesine göre; avu-
katlar, müvekkillerinin haklarını ko-
rurken ve adaletin gerçekleşmesine 
çalışırken, ulusal ve uluslararası huku-
kun tanıdığı insan haklarını ve temel 
özgürlükleri yüceltmeye çalışırlar. 

23. maddeye göre; avukatlar özellik-
le, hukukla, adalet sistemiyle ve insan 
haklarının geliştirilmesi ve korunması 
ile ilgili konularda kamusal tartışma-
lara katılma hakkına sahiptir.

Ziyaret ettiğimiz değerli meslektaş-
larımız, hak arama mücadelesinde 
özveriyle ve dirençle görev yaparken, 
savunmaya ve avukatlık mesleğine 
yönelik yoğun saldırıların mağduru 
olmuşlar, mesnetsiz soruşturmalara 
uğramışlar ve hiçbir haklı gerekçeye 
dayanmayan kararlar ile tutuklan-
mışlardır. Meslektaşlarımızın bugün 
aramızda olamamalarının sebebi, 
haklarında yürütülen soruşturmalar 
ve yargılamalardaki hukuksal daya-
naktan yoksun iddialar değil, adalet-
sizliğin kamu vicdanını yaralayacak 
ölçüde hüküm sürdüğü bir hukuk 
düzeninde, insan haklarının korun-
ması ve savunulması, yargılama faa-
liyetinin demokratikleşmesi, hak ara-
ma özgürlüğünün kullanılması ve adil 
yargılanma hakkının gerçekleşmesi 
için çalışmış olmalarıdır.

İzmir Barosu olarak, yeni bir adli yı-
lın başlangıcında, savunmanın onurlu 
temsilcileri olan tutuklu meslektaş-
larımızı selamlıyor, insan haklarının 
korunması ve geliştirilmesi, adil yar-
gılanma hakkının sağlanması müca-
delesinde görev ve sorumlulukları-
mızı yerine getirirken birlikte çalışma 
özlemimizi iletiyor ve savunmayı sa-
vunmaktan asla vazgeçmeyeceğimizi 
bir kez daha kararlı bir şekilde vurgu-
luyoruz.

SAVUNMAYI SAVUNMAKTAN
ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

Av. Anıl GÜLER
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HABERLERBARODAN BASIN AÇIKLAMASI

1 Eylül Dünya Barış Günü, Türki-
ye’nin pek çok yerinde insanla-
rın barış için elele geldikleri bir 

gün oldu. 

1 Eylül aynı zamanda 2013-2014 Adli 
Yılı’nın da ilk günü. Bu adli yıl, onlar-
ca avukat meslektaşımızın avukatlık 
tarzları ve siyasi görüşleri nedeniyle 
tutuklu bulundukları bir adli yıl olarak 
başlıyor. 

2012-2013 Adli Yılı’na da, Cumhuri-
yet tarihinin en büyük avukat operas-
yonu sonucu tutuklanan kürt avukat 
arkadaşlarımızın tutuklulukları de-
vam ederken girmiştik. Bu adli yıla 
girerken onların önemli bir kısmı yine 
tutuklu. 

Geçtiğimiz yıl ÇHD’li avukat meslek-
taşlarımızın da tutuklu avukatlar ker-
vanına katıldıkları bir yıl oldu. 

Dünya Barış Günü’nde, hem barış için 
elele veren insanların ellerini tutuklu 
meslektaşlarımızla buluşturmak, tu-
tuklu avukat meslektaşlarımıza do-
kunmak, duygularını paylaşmak hem 

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ’NDE TUTUKLU 
AVUKATLARLA EL ELEYDİK

de adli yıla onlarla birlikte girmek için 
Kandıra Cezaevi’nde olmaya karar 
verdik. 

Tutuklu avukatlar Av. Selçuk Kozağaç-
lı, Av. Taylan Tanay, Av. Güçlü Sevimli,  
Av. Günay Dağ, Av. Mehmet Bayrak-
tar, Av. Emran Emekçi, Av. Faik Özgür 
Erol, Av. İbrahim Bilmez’i ziyaret ettik.  

Bugünler aynı zamanda siyasal ikti-
darın ve taraftarlarının savaş çığlıkları 
ve çığırtkanlıklarının her yeri kap-
ladığı günler. Burnumuzun dibinde 
ülkemizin de gireceği bir savaşın ha-
zırlıkları son hızla sürüyor. Bizi sava-
şın iyi bir şey olacağına ikna etmeye 
çalışanlar var. 

Ülkemizi sokmaya çalıştıkları, gençle-
rimizi ölüme göndermek istedikleri, 
ülkemizin her yerini savaş alanı haline 
gelmesini umursamadıkları bu sava-
şın emperyalizmin savaşı olduğunu  
biliyor ve bugün barışa her zaman-
kinden daha çok ihtiyaç olduğunu ve 
barış için mücadele etmenin önemini 
biliyoruz. 

Bu noktada, Suriye ile savaşa hayır 
diyen, insan haklarını ve barışı savu-
nan ÇHD’li meslektaşlarımızın, siyasal 
iktidarın Suriye ile ilgili hesaplarına 
ve planlarına karşı durdukları, söz 
söyledikleri ve harekete geçtikleri 
için gittikleri Suriye’den dönmeleri 
dahi beklenmeden operasyonla karşı 
karşıya kaldıklarını, yakalandıklarını, 
haklarında yakalama kararları çıkarıl-
dığını ve daha sorguları bile başlama-
dan Emniyet Müdürlüğü tarafından 
delilsiz ve spekülatif bir şekilde terör 
örgütü üyesi olarak ilan edildiklerini 
hatırlamak gerekecektir. 

Siyasal iktidarın savaş çığırtkanlığına 
karşı çıkmalarının insan hakları için 
mücadelelerinin bedeli haksız  tu-
tuklanmaları oldu. Daha o günlerden 
bugünlerin geleceği  belliydi.   

Bu nedenle bugün barış için hep bir-
likte sesimizi yükseltmek ve müca-
dele etmek, barış için elele  olmak 
önemli...
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BARODANKOMİSYONLARDAN

CMK eğitim çalışması, daha çok birlikte aranıp 
birlikte bulunan, tartışması bol, katılımı yoğun 
interaktif bir atölye çalışması aslında.

Bazen canlandırmalar, bazen slaytlar, bazen oyunlar 
eşliğinde birlikte üretmeyi amaçlayan hukukçu du-
ruşunu ve özgürlükçü bir bakış açısını içselleştirmeyi 
hedefleyen, cuma sabahından pazar akşamına kadar 
süren bir çalışma.

CMK eğitim grubunda yer alan on beşin üstünde 
eğitimcinin (kolaylaştırıcının) tüm çalışma sırasında 
hazır bulundukları, en tartışmalı ve karmaşık konuları 
uygulamadan örneklerle, AİHM ve Yargıtay içtihatları 
eşliğinde ve kollektif bir anlayışla çözümlemeye ça-
lıştıkları bir çalışma.

Cuma sabahı “nerden çıktı şimdi bu”, “bu kadar da 
erken başlanmaz ki”, “üç gün bu iş için çok”, “gitti 
hafta sonum”, “uykum var” serzenişleriyle başlayıp 
üçüncü günün sonunda; “keşke iki hafta sonu yap-
saydık”, “bu çalışmalar devam etmeli”, “tek tek ko-
nularda tekrarlayalım”, “bir de CMK el kitabı olsa ne 
güzel olurdu” talepleriyle ve dostça teşekkürlerle bi-
ten bir çalışma.

CMK EĞİTİMİNDE 50. ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Eğitimde tartışılanların  hukuka yön verdiği, yasaların 
değişmesini sağladığı, içtihat haline geldiği, makale-
lere konu olduğu bir çalışma.

Sabah kahvaltısından öğle yemeğine, sunum arala-
rına, bitiş saatlerine, oyunlarına, pratiklerine, tartış-
malarına kadar ayrıntısı ile planlanmış, katılımcıların 
beklenti ve değerlendirmelerine önem veren, meslek 
dayanışmasının öneminin vurgulandığı, baro deste-
ğinin sürekli hissedildiği, özveri ve emek ürünü bir 
çalışma.

Eğitimcilerin (kolaylaştırıcıların) gönüllü çabalarına 
biraz gıpta biraz da hayretle bakıp bu özveriyi  takdir 
eden, çalışmaların mutfağındaki yoğun emek ve me-
saiyi farkeden her çalışmada bu aileye dahil olmak 
üzere başvuran yeni katılımcıların ortaya çıktığı bir 
çalışma.

19-20-21 Temmuz 2013 tarihinde 50.’si tamamlandı. 
63 meslektaşımız sertifika aldı ve şimdi inanıyoruz ki, 
rüzgarlarını rüzgarımızda katan yeni meslekdaşları-
mızla daha güçlüyüz ve bu gücü sürekli kılmak için 
hep birlikte daha da çok çalışmaya hazırız.   
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İzmir Barosu stajyerleri ile birlikte 
SEM Ceza Kürsüsü tarafından ger-
çekleştirilen eğitim çalışmasının son 

noktası olan sanal duruşmaların bir 
yenisi daha tamamlandı. O duruşmaya 
katılan stajyerler şimdi birer meslektaş 
olarak yanımızda yer alıyor.

Duruşmaya, birçok dosyanın birleşi-
minden oluşan dosyalar üzerinde gün-
ler süren teorik çalışmalar ve bu teorik 
çalışmaları uygulamaya çevirmek için 
hazırladıkları savunma stratejileri, delil-
leri ve en önemlisi heyecanları ile hazır-
lanmışlardı stajyerler.

DURUŞMALAR SANAL,
UMUTLAR GERÇEK...

İlk kez sahneye çıkan bir sanatçı ada-
yının ürkekliği ve heyecanı içinde ama 
öte yandan da işini yapmış olmanın 
güveniyle duruşma salonundaki yerle-
rini aldılar. Şimdi sıra müvekkilleri adına 
söz söylemeye, mesleklerini icra etme-
ye gelmişti.  

Bazen soru sormaya çalışırken kendile-
rini durdurmak isteyen mahkeme baş-
kanına yılların deneyimini üzerlerinde 
taşırmış gibi karşı çıkarak, taleplerinin 
haklılığında ısrar ederek, ara kararda 
-ayağa kalkın- diyen mübaşir ve haki-
me CMK’nın ayağa kalkmayı düzenle-

diği halleri hatırlatarak, bazen de yeri-
ni hiç kestiremedikleri bir itirazla veya 
taleple yerlerinden fırlayarak beyanda 
bulundular.

Gözlerindeki ışığı görmemek için kör, 
seslerindeki heyecanı duymamak için 
sağır olmak gerekirdi. O duruşma salo-
nunda elde etmeye çalıştıkları hakların 
yalnızca müvekkilleri veya kendileri için 
değil, tüm avukatlar, tüm hukuk siste-
mi ve adil yargılanma hakkı için taşıdığı 
önemi farketmişlerdi sanki. 

Belki dosyalar sanaldı, belki duruşma 
kurgusaldı, ama tüm heyecanları, istek-
leri, arzularıyla başarılı birer avukat ol-
mak isteyen stajyerler sahiciydi. İşte bu 
sahicilikti çalışmaya katılan avukatların 
da yorgunluğunu alan ve umutlarını 
sahici kılan.

Kendi deyimleri ile henüz cübbe giy-
meden yaşadıkları bu “öğretici” dene-
yim meslek hayatlarına çok şey katmış, 
değiştirmiş mesleğe bakış açılarını. 
Şimdi, eğer bir duruşmada heyecanlı 
ve inatçı bir sesle taleplerinin arkasında 
duran, haklılığı için mücadele etmekten 
vazgeçmeyen genç bir meslektaşınız 
varsa yanınızda, bilin ki bu sanal duruş-
malardan geçip geldi gerçek hayata.  

Belki de mesleki kaygılar adına, heye-
can adına, sahicilik adına genç mes-
lektaşlarımızdan öğrenmemiz gereken 
çok şey var; ne dersiniz?  

(STAJ EĞİTİM MERKEZİ’NİN ÇALIŞ-
MALARINDA GÖNÜLLÜ OLARAK YER 
ALAN TÜM EĞİTMENLERİMİZE SON-
SUZ TEŞEKKÜRLERİMİZLE...)

KOMİSYONLARDAN
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BARODANKOMİSYON TANITIMI

İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku Komisyonu, Baro Yönetim 
Kurulu’muzun 11.01.2011 tarihli top-

lantısında alınan kararla kuruldu. Kısa-
cası geçmişimiz, aşağı yukarı üç yıllık 
bir süreyi kapsıyor. 

Komisyon sorumluluğunu Yönetim 
Kurulu adına üstlenmem istendiğinde, 
‘Yapabilir miyim?’ endişesine kapılmış-
tım. Bünyesinden, “İş Hukuku İhtisas 
Alanında” temel prensipler oluşturmuş 
Yargıtay 9. Hukuk Dairesine “Daire Baş-
kanı” düzeyinde Osman Güven Çanka-
ya, “Daire Başkan Yardımcılığı ve Üyeli-
ği düzeyinde”  Tuncer Özmen,  Ö. Hicri 
Tuna gibi nitelikti hakimler çıkarmış, İş 
Hukuku alanında Yargıtay üyelerinin 
dikkatlice takip ettiği, karar gerekçe-
lerine dayanak yaptığı çalışmaları ve  
makaleleri bulunan öğretim üyelerine 
sahip  İzmir’ de ve üstelik Karşıyaka 
dahil 16 - belki de daha fazla - iş mah-
kemesinde nitelikli davalar yürüten, ol-
dukça deneyimli ve bilgili avukatların 
bulunduğu İzmir Barosu bünyesinde İş 
ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu 
kurmak,  endişemin haklılığının gerek-
çelerini oluşturuyordu. 

Zaman, endişelerimin haklı olduğunu 
ancak yerinde olmadığını kanıtladı. 

Hatta endişelerimi oluşturan gerekçe-
ler komisyon çalışmalarında itici bir güç 
oldu. Özveride sınır tanımayan genç 
avukatlar öylesine donanımlı ve iştah-
lıydılar, birşeyler yapabilmek için özel 
bir çaba harcamam bile gerekmedi. 

Altı kişiyle çıktığımız yolculuğumuza 
şimdilerde elliden fazla meslektaşımız-
la devam ediyoruz. İlerisi için şu an en 
büyük sorunumuzun toplantı yerimiz 
olduğunu söyleyebilirim. Bu yılın ikinci 
yarısından sonra toplantılarımıza ka-
tılan meslektaşlarımızın sayısı 25’den 
aşağıya neredeyse hiç düşmedi. İşi-
miz, eşimiz, çocuklarımız, yakınlarımız, 
hobilerimiz, coşkularımız, küskünlük-
lerimiz, hastalıklarımız, zamansızlığı-
mız ve daha aklıma gelmeyen bir dizi 
sosyal sorumluluklarımız göz önüne 
alındığında, her hafta ortalama 25 - 30 
meslektaşımızın toplantılarımıza katıl-
masını, görev üstlenmesini, sorumluluk 
almasını önemsemek gerekir diye dü-
şünüyorum.    

Neler yaptık bu güne kadar?...

2012 ve 2013 yıllarında ‘İzmir Barosu İş 
Hukuku Günleri’ ana başlığıyla iki ayrı 
sempozyum gerçekleştirdik. Çalışma 
alanımızın güncel konularını, Yargıtay 
ve İzmir hakimleriyle, akademisyenlerle 
ve meslektaşlarımızla ele alıp tartıştığı-
mız bu sempozyumları, geleneksel hale 
getirme kararı aldık. 2014 yılı hazırlık-
larına başladık, mart ayının sonunda 
üçüncü sempozyumu gerçekleştirece-
ğiz.

2013 yılı sempozyumuyla ilgili olarak, 
içinde konuşmaların, soru ve cevapların 
yer aldığı sempozyum kitabımızın  ha-
zırlıklarını yapıyoruz. Oldukça önemli 
içerikteki sunumların kalıcı hale getiri-
leceği bu kitabı, 2014 yılında yapılacak 
olan sempozyum öncesi meslektaşla-
rımızın yararlanmasına sunmayı plan-
lıyoruz.

2012 ve 2013 yıllarında komisyon ola-
rak iki ayrı ‘Özel Bülten’ çıkardık. Bu ya-
yınımızı da sürekli ve geleneksel (yılda 
bir kez) hale getirme kararı aldık. 2014 
yılı hazırlıklarına başladık, mart ayının 
sonunda üçüncü özel bültenimizi oku-
yor olacaksınız.

Komisyon olarak, TMMOB Makina Mü-
hendisleri Odası mensuplarına, İzmir ve 
Manisa’da, “iş güvencesi kapsamında 
işverenler” ve “işverenlerin sorumlulu-
ğu” konusunda iki ayrı sunum yaptık.

Komisyon üyelerimizin hazırladığı ve 
sunduğu paneller meslektaşlarımızın 
yoğun katılımıyla gerçekleşti.

• Yurtdışı Hizmet Borçlanması ve 
Emeklilik Hakkı

• İş Hukukunda Kısmi ve Belirsiz Ala-
cak 

• İş Hukukunda İkale Sözleşmesi ve 
İbraname 

• İşçilik Alacaklarında Hesaplama 
Yöntemleri 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu
Av. Meriç KAPTAN 
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• Yeni Borçlar Kanunu’nun İş Hukukuna Etkileri 

konularında düzenlenen panellerin devamını 2014 yılının 
Mayıs ayı sonuna kadar planlamış durumdayız. Konularını 
belirlediğimiz ve aylık periyodlarda planladığımız altı panel-
lerimizde sunum yapacak olan komisyon üyesi meslektaşla-
rımız hazırlıklarını sürdürüyorlar.  

Komisyon üyelerine yönelik olarak ise;

• Mobbing

• Yerel İdarelerde İhtiyaç Fazlası İşçilerin Torba Yasadaki 
Durumu 

• Avukatların Sosyal Güvenliği 

• Islah 

• Kıdem Tazminatı 

• 6100 sayılı HMK’ nın Genel değerlendirmesi

konularında sunumlar yaptık, tartıştık. 

Her perşembe gerçekleştirdiğimiz komisyon toplantılarımız-
da; İşe iade, asıl  -alt işveren ilişkisi, yıllık izin ücreti, zamana-
şımı, asgari geçim indirimi, fazla çalışma ücreti, kıdem - ihbar 
tazminatı, yeni HMK kapsamında dava masrafları, işçilik ala-
cakların yönünden  belirsiz alacak kavramı, çalışma hayatı-
na torba yasalarla getirilen düzenlemeler, yeni iş güvenliği 
yasası,  ikale sözleşmeleri, ibranameler, iş kazaları, iş kaza-
ları sebebiyle uğranılan maddi zarar hesaplama yöntemi ve 
daha birçok güncel konuyu gündemimize aldık, görüştük,  
karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk, sayısız Yargıtay kararı 
inceledik.

Tabii bültenlerimizde yer alan harika yazıları da belirtmem 
gerekiyor. Bültene katkı koyan meslektaşlarımıza ve akade-
misyen dostlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyo-
rum.   

Komisyon üyeleri olarak, Ankara’da düzenlenen İşçi Sağlığı 
ve Güvenliği Kongresi’ne, her yıl yapılan Milli Komite top-
lantılarına, yine Ankara’da Türkiye Barolar Birliği tarafından 
gerçekleştirilen ve sunumunu Yargıtay 9, 10, 21 ve 22. Daire 
Başkanları ve üyelerinin yaptığı sempozyuma katıldık. Ka-
tıldığımız bu toplantıların ertesinde, toplantı konularını ko-
misyonumuzda tartışmaya açtık, karşılıklı bilgi alışverişinde 
bulunduk.

İzmir’de, Billur Tuz ve Savranoğlu Deri işçilerinin hak arama 
mücadelesine DİSK, KESK, TMMOB, TTB ile birlikte İzmir Ba-
rosu adına destek verdik, basın açıklaması hazırladık.

İzmir Barosu’nun, Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir 
Tespiti Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hak-

kındaki Yönetmelik’in iptali talebi ile açtığı davaya katkıda 
bulunduk.

Bunca yoğun mesleki çalışmamız arasında sosyal etkinlikle-
ri  hafife almadık. İzmir’de, Aliağa’da ve Karaburun’daki bu-
luşmalarımızda güldük, eğlendik, dostluklarımızı geliştirdik. 
Ama komisyon çalışmalarımız öylesine içimize işlemiş ki, 
buralarda bile bir şekilde konuyu güncel iş hukuku sorun-
larına getirip sohbet ortamında karşılıklı bilgi alışverişinde 
bulunduk.

Ve bence en önemlisi; genel tatiller ve etkinliklere rastlayan 
perşembe günleri dışında, ertelemesiz, art arda her perşem-
be günü saat 18:00 - 20:00 arasında haftalık toplantılarımızı 
gerçekleştirdik. Bu toplantılara;

bilgiyi paylaşmak için hazırlık yaparak, 

bilgiyi öğrenmek için sabırsızlanarak katıldık.

Tüm bunlar komisyonumuzun şimdilik yapabildikleri.

Yapabileceklerimizin sınırını ise hayallerimiz belirleyecek...
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-Tezhip sanatından kısaca 
bahsedebilir misiniz?

“Tezhip” kelimesi “altınlama, al-
tınla süsleme” anlamına gelen 
Arapça “zehep” kökünden türe-
tilmiş bir kelimedir. İslamiyetin 
ilk yıllarında biliyorsunuz yazılı 
bir kutsal kitap metni yoktu. Va-
hiyler inmeye devam ederken 
tek amaç ilahi tebliğin eksiksiz 
ve tam olarak kaydedilmesiydi. 
Bu işlem de tablet, tahta, deri ve 
kemik parçaları gibi malzemeler 
kullanılarak yazılan metinlere ve 
bu metinleri ezberleyerek mu-
hafaza sistemine dayanıyordu. 
Vahyin sona ermesinden son-
ra bir araya toplanan sayfaların 
bir kitap haline dönüşmesiyle 
Kur’an-ı Kerim’i daha güzel yaz-
ma ve süsleme gayreti ve bu-
nun sonucunda da tezhip sanatı 
doğmuş oldu. Emevi, Abbasi dö-
nemleri, sonrasında Selçuklu ve 
Osmanlı dönemlerinde giderek 
gelişen ve kendi dönemlerine 
özgü üsluplar oluşturan Tezhip 
sanatı bugünlere dek ulaşmış 
oldu.

-Tezhip sanatına ilginiz nasıl 
başladı ve süreç nasıl ilerledi?

Benim tezhip sanatına ilgim ta-
mamen bir tesadüf sonucu or-
taya çıktı. Bundan iki yıl kadar 
önce Karşıyaka Halk Eğitim Mer-
kezi’nin yıl sonu sergisini gezer-
ken tezhip atölyesinin eserlerini 
görünce merak sardım. Biraz 
araştırdıktan sonra yapabilece-
ğime karar verdim ve Karşıyaka 
Halk Eğitim Merkezi’nin tezhip 
kursuna kaydoldum. Eğitime 
başladıktan sonra bu sanat da-
lının özellikle de İzmir’de pek de 
fazla kişi tarafından bilinmediği-
ni fark ettim. Gezdiğim sergiler-
den birinde şu anda da devam 
ettiğim Rengahenk Klasik Sanat-
lar Derneği ile tanıştım ve halen 
orada tezhip eğitimi almaya de-
vam ediyorum.

Banu AKYIL
Avukat - Tezhip Sanatçısı

YARATICILIK VE SABRIN BULUŞMA 
NOKTASI: TEZHİP

İÇİMİZDEKİ
YETENEKLER

İÇİMİZDEKİ
YETENEKLER

-Tezhip sanatı ile ilgili olarak 
neler yaptınız ve çalışmalarını-
zı sergileme imkanını yakala-
yabildiniz mi?

Öncelikle çok yavaş ilerleyen bir 
eğitim olduğunu söylemeliyim. 
Fırça boya kullanmaya başlama-
dan önce aylarca çizgi çalışması, 
desen - motif çalışması yapıyo-
ruz. Sonrasında da tasarım aşa-
ması geliyor. Fırça boya kullanı-
mına eskiden yapılmış eserleri 
kopyalayarak başladım, sonra-
sında kendi tasarımlarım ortaya 
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İÇİMİZDEKİ
YETENEKLER

İÇİMİZDEKİ
YETENEKLER

İÇİMİZDEKİ
YETENEKLER

çıkmaya başladı ve halen de bu 
şekilde devam ediyor. Son dere-
ce sabır gerektiren bi iş olduğu-
nu itiraf etmek gerekli.

Bugüne dek yaptığım çalışmalar 
çeşitli sergilerde yer aldı. Karşı-
yaka Halk Eğitim Merkezi her yıl 
en az iki ya da üç sergi düzen-
liyor. Öte yandan geçen yıl, her 
yıl Sığacık’ta düzenlenen Ulusla-
rarası Suluboya Festivali’ne ka-
tıldık. Bir kaç çalışmam geçen yıl 
Mardin Halk Eğitim Merkezi, yö-
neticileri tarafından beğenilerek 
kendi sergilerinde sergilenmek 
üzere Mardin’e götürüldü.

-Tezhip sanatının mesleğinize 
bir etkisi oldu mu?

Elbette ki oldu. En başta insan 
sabretmeyi öğreniyor. Ayrıca 
aynı olaya birden fazla bakış açı-
sı geliştirebilme yetisini kazan-
dırdığını da söylemeliyim.

-Bir yanda avukatlık mesle-
ği diğer yanda tezhip... İkisini 
birlikte nasıl sürdürüyorsu-
nuz?

Çok rahat sürdürüyorum açık-
cası. Biliyorsunuz hepimizin son 
derece stresli ve yoğun geçen 

bir meslek hayatı var. Bu nokta-
da tezhip benim için adeta bir 
terapi gibi oldu. Gün içinde yap-
mam gerekenleri tamamladıktan 
sonra Tezhip ile ilgileniyorum 
ve sanki gün içindeki tüm stresi 
ve yorgunluğu üzerimden atmış 
gibi hissediyorum. Dolayısıyla 
hiç alakasız gibi görünen iki alan 
aslında birbirini dengelemiş olu-
yor.

Röportaj: Av. Gonca RONA
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Çamdaki Lamba

Arkadaşlarla birlikte yemek-
teyiz. İçten, hoş bir ortam. 
Ağaçlar imbatla hafif hafif 

bize gülümsüyor. Küçük kıkırdayış-
lar, rakının demini almaya başladı-
ğını göstermekte. Bağlama da Orta 
Anadolu havası tutturmuş. Her gün 
adliye koridorlarında koşuşan in-
sanların keyifli halini izlemek güzel. 
“Zahidem” türküsünün en içli no-
tasındayken Turgut aniden sesle-
niyor, çatalındaki küçük et parçası 
sarkmış, ha düştü ha düşüyor beyaz 
örtü üzerine; “Yahu Mithat senin de 
var değil mi sanık olma maceran?” 
“Var” diyorum hafifçe gülerek, se-
sim arazlı, “Hem de ne macera!” 
“Hadi anlatsana” diye şakıyor sağ 
çaprazımda oturan Nursel Hanım. 
Sarı uzun saçları esintiyle biraz da-
ğılmış. Acıklı türkülerden sıkıldığı 
yapmacık hüznünü çabucak ötele-
mesinden anlaşılıyor.

“Mesleğe başlayışımın iki ya da 
üçüncü yılıydı” diye sözüme de-
vam ediyorum. “Yeni avukatız 
daha, o yüzden de küçük dağları 
biz yaratmışız havasındayız haliyle. 
Yerel seçimler yapıldı o sene. Ye-
şim’e “Girelim mi?” dedim. “Belki 
bir meclis üyeliği kaparız da işimiz 
artar. Onayladı o da. Sonuçta ka-

zandı bizim parti ve bir anda meclis 
üyesi olduk.” Bunları söylerken ta-
kılıyor Yeşim’e gözüm. İlgiyle din-
lediğini görüyorum. Ara sıra evet 
anlamında kafasını sallıyor. “Kaç 
tane gerçek dostu olur ki insanın 
hayatta? İlkokuldan beri huyunu 
tüyünü bildiğim can arkadaşım be-
nim. Neyse uzatmayalım. Belediye 
yönetimindeyiz ya artık, önümü-
ze geleni gideni imzaladık hiç dü-
şünmeden. “Doğru mu yanlış mı?” 
sorgusu yok. Zaten yapılan işler de 
çok teknik. O acemilikte bilmek ne 
mümkün? Gel zaman git zaman bu 
böyle sürdü. Sonunda belediyede-
ki imar uygulamalarıyla ilgili dava 
açıldı. Suç ihaleye fesat karıştırmak. 
Biz de sanıklar arasındaydık tabii. İlk 
kez yaşadığım bir duyguydu bu. O 
güne kadar bana sıradan gelen du-
ruşmaya çıkma gözümde büyüdük-
çe büyüdü.   Heyecan ve sıkıntıdan 
ne yapacağımı bilemedim. Kolay 
değil, ağır hapis cezasıyla yargıla-
nıyorsun. Duruşma tarihi gelip çattı, 
gittik. Kocaman salonda sıralandık 
rütbemize göre. Arkada belediye iş-
çileri vardı sanırım. Onları niye sanık 
yaptılarsa? Yargıç: “Anlatsın bakalım 
içinizden biri, kim iyi açıklayacaksa” 
dedi. Ben avukatım ya hemen öne 
atladım. Ağzımı açtım ki o da ne? 
Dilim sanki benim değil. Dudaklar 
da öyle.  Ebebebebe diye anlamsız 
sesler çıkartabildim sadece. Kürsü-
deki yargıç sanki şu çamdaki lamba. 
Adeta gökyüzünden bakmaktaydı 
hiddetle bana. “Sen otur, başkası 
anlatsın” diye sertçe çıkıştı. Kenarda 

pısıp kaldığımı hatırlıyorum. Bir de 
şu anda kim olduğunu çıkaramadı-
ğım birinin el kol işaretleriyle uzun 
uzun konuştuğunu. Sanki sessiz 
film gibiydi. Adam ve yargıcın açı-
lıp kapanan dudakları, yapılan jest 
ve mimikler hiçbiri ipucu vermiyor-
du algılamam için. İşitme duyumu 
da mı kaybetmiştim ne? İnsanın 
acizliğe düşmesi böyle bir şey olsa 
gerekti. Hele avukat olup da ken-
dini savunamamak, işte o tam bir 
tiyatral durum. Ateş düştüğü yeri 
yakar derken bir bildiği varmış ata-
larımızın. Sonuçta beraat ettik tabii, 
ancak o süreci gelin bir de bana so-
run”. 

Konuşurken, çalmakta olan müziğin 
kırılmaya bükülmeye başladığını 
fark ediyorum ansızın. Öyle davet-
kâr ki; melodiler, insanların zar zor 
dinlediklerine eminim. Susmamı 
fırsat bilen Nursel Hanım hemen 
masaların ortasındaki küçük çim 
alana seğirtiyor ritmik hareketlerle. 
Bir yandan el ediyor ona katılmamız 
için. Pek çok kişi bu çağrıyı bekliyor-
muş gibi doluşuyor sahaya. Ben de 
tuhaf ruh halimden sıyrılıp araları-
na giriyorum. Kaygı ve sıkıntıları bir 
süreliğine kuşların kanatlarına takıp 
göğe salıyoruz. Geçmiş ve gelecek 
olgusu yok. Coşkuluyuz. Yalnız tek 
soru dolaşıp duruyor zihnimin de-
rinliklerinde. Unutabilmek diyorum 
içimden. Unutabilmek, ne denli ko-
laylaştırabilir ki hayatı?

28 Temmuz 2011, İzmir

Av. Harika KÜLÇÜR 
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SERBEST KÜRSÜ

Çamdaki Lamba

İBHOT nedir, ne amaçla ve ne zaman 
kuruldu? 

Av. Yakup GÜL: İBHOT, “İzmir Barosu 
Halk Oyunları Topluluğu”nun kısaltıl-
mış adıdır.

İBHOT temelinde her tür halk oyunu-
nun öğrenilmesini ve sergilenmesini 
esas alan İzmir Barosu Kültür Sanat Ko-
misyonu içerisinde oluşturulan, sosyal 
ve kültürel faaliyet topluluğudur. 

İBHOT’un temelleri daha eski olmakla 
birlikte sistemli çalışmalara başladığı-
mız 2002-2003 döneminde yaptığımız 
çalışmalarla kurulduğunu kabul etmek-
teyiz. İBHOT’un kuruluş aşamasının bir 
öyküsü olmakla birlikte İBHOT’un bir 
amacı da bulunmaktadır.

İzmir Barosu, aktif olarak mesleklerini 
yürüten 6.000 üzerinde üyesi olan bir 
meslek örgütüdür. Avukatların ilgile-
rinin sadece hukukla sınırlı kalmadığı, 
aynı zamanda sanatsal, sportif, kültürel 
ve sosyal alanlarda da bilgi ve beceri 
sahibi oldukları zaman zaman bu yet-
kinliklerini bireysel olarak sergiledikleri 
bilinmektedir.

İBHOT üyelerinin bireysel becerilerini 
kollektif çalışmalar içinde değerlendi-
rerek keyif almasını, eğlenmesini aynı 

zamanda bu konuda bilgi edinmesini 
sağlamakla birlikte İzmir Barosu’nun 
kurumsal kimliğini, sosyal ve kültürel 
anlamda da öncü ve etkin kılmaktadır. 
Yine bu kollektif çalışmalar sonucunda 
ortaya çıkan ürünleri etkin bir şekilde 
kitlelere sergileyerek ve paylaşarak di-
ğer barolara, sivil toplum örgütlerine 
ve topluma ileti vermesi ve bu yol ile de 
toplumla iletişim kurması da İBHOT’ta-
ki amaçlarımız arasındadır.   

Çalışmalarınız hakkında bilgi verebi-
lir misiniz?

Av. Yakup GÜL: İBHOT her çalışma yılı 
sonunda yapılan genel gösteri sonra-
sında, dönem içerisinde çalışmalara 
katılan tüm üyelerin katılımıyla yapılan 
Genel Kurul’da İBHOT’un çalışma ve 
faaliyetlerini yürütmek amacıyla beş ki-
şiden oluşan yürütme kurulu seçilir.Yü-
rütme kurulu tarafından  çalışma yeri, 
oynanacak yöreler, yöre eğitmenleri 
tespit edildikten sonra yeni üye kaydı 
ve mevcut üyelere çalışmaların başla-
dığının duyurusu ve afişleme çalışma-
sı yapılır. Aynı zamanda genel gösteri 
günü için gösteri salonlarından gösteri 
günü randevusu alınır. İlk çalışmada ka-
tılan tüm üyelere genel bilgilendirme 
toplantısı yapılır. 

Bizler İBHOT olarak haftanın iki günü, 
pazartesi ve çarşamba günleri, saat: 
18.30-21.30 arasında yöre çalışmalarını 
yapmaktayız. Yöre çalışmaları usta ve 
deneyimli eğitmenler tarafından yü-
rütülür. Yöre çalışmalarına ısınma ha-
reketleriyle başlanır. Çalışmalar, 50’şer 
dakika yöre çalışması; 10’ar dakika din-
lenme şeklinde yapılır. Dinlenme arala-
rında İBHOT’un olanaklarıyla hazırlanan 
çay vb. ikramlar üyelere sunulur. Yöre 

İZMİR BAROSU
HALK OYUNLARI TOPLULUĞU
ÜYELERİYLE SÖYLEŞİ Röportaj: Av. Elce TUTAR

(İzmir Barosu Halk Oyunları Topluluğu Üyesi)

çalışmaları tamamen yöre eğitmeni ta-
rafından yürütülür. Yöre eğitmenleri iki 
veya üç hafta genel adım çalışmalarını 
yürüttükten sonra o yörenin oyunları-
nın çalışmalarına başlarlar. Eğitmenler 
zaman içerisinde müzik eşliğinde oyun-
ların çalışmalarını yürütür. İlerleyen sü-
reç içerisinde gerek yürütme kurulu 
gerekse yöre eğitmenlerinin yapacağı 
toplantılarla o dönemin genel gösteri-
sine yönelik olmak üzere çalışılan yö-
relerin de içinde olacağı tematik öykü 
kurgulama çalışmaları yapılır. Dönem 
çalışmalarının son bir ayında yoğun-
laşan çalışmalar genel provaya yönelik 
olarak tüm yöre oyunları ile kurgu öykü 
çalışmasının birleştirilmesi şeklinde ya-
pılır. Tüm oyuncuların kostümleri ve ak-
sesuarları hazırlanır. Yapılan kurgu öykü 
nedeniyle dekorlar hazırlanır. Gösteride 
kullanılacak tüm yöre oyunlarının mü-
zikleri ile canlandırılacak tema müzikle-
ri hazırlanır. Gösteri yapılacak salonda 
bir genel prova yapılarak gösteriye ha-
zır olmaya çalışırız. 

HABERLERKOMİSYON TANITIMI
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Oynayacağınız yöreleri nasıl belirli-
yorsunuz?  

Av. Yakup GÜL: İBHOT her çalışma yılı 
sonunda yapılan genel gösteri sonra-
sında İBHOT çalışmalarına katılan tüm 
üyelerin katılımıyla yapılan genel ku-
rulda İBHOT’un çalışma ve faaliyetleri-
ni yürütmek üzere seçilen beş kişiden 
oluşan yürütme kurulu, genel kuru-
la katılanların  öneriler ve istekleri de 
dikkate alarak  oynanacak yöreleri ve 
oyunlarını tespit eder. Ancak bu tespit 
aşamasında  İBHOT’un bütçesi  ve in-
san kaynaklarıyla birlikte  özellikle eğit-
menler de çok büyük önem taşımakta-
dır. (Bu eğitmenler genellikle İBHOT’un 
üyeleri arasından çıkmaktadır)

Bu yıl hangi yöreleri çalışıyorsunuz? 

Av. Yakup GÜL: 2013-2014 dönemi 
içerisinde çalıştığımız yöre oyunları 
şunlardır: Zeybek (İzmir), Halay (Tokat), 
Roman, Horon (Trabzon-Akçaabat), Ka-
şık (Silifke-Anamur).

Siz İBHOT’a nasıl katıldınız? 

Av. Ayşın ŞENOĞLU KURUÇ: Ben 
1982 yılından beri profosyonel olarak 
birtakım derneklerde halk oyunları oy-
namış ve çeşitli yörelerin eğitmenliğini 
yapmış Ülkemizi yurt dışında çok tem-
sil etmiştim. Ayrıca Türkiye Halk Oyun-
ları Federasyonu Dış İlişkiler Komisyon 
Üyesiyim. Ancak evlilik ve İzmir e gel-
mem dolayısıyla halkoyunlarına bir sü-
reliğine ara vermek zorunda kalmıştım. 
Tekrar dans etmek fikri hem de mes-
lektaşlarımla beraber olunca çok cazip 
gelmişti. Ancak grubun henüz İBHOT 
olmadan önceki  ilk gösterisini izledi-
ğimde asla bu grupta dans etmeyece-
ğime edemeyeceğime  karar vermiştim 
çünkü beğenmemiştim . Buna rağmen 
bir meslektaşımın / arkadaşımın ısrarı 
üzerine çalışmalara onu kırmamak için 
laf olsun diye   katıldım. Katılış o katı-

lış  10 yıldır buradayım. Hatta İBHOT’a 
girdiğimin senesinde de Yürütme Ku-
rulu’na seçildim. Halen Yürütme Ku-
rulu’ndayım. Burada olmaktan da çok 
büyük mutluluk ve bu grubun parçası 
olmaktanda büyük gurur duyuyorum .

Bence herkesin hele hele avukatlık  gibi 
stresli bir mesleği icra eden kişilerin 
mutlaka bir hobisi olmalı. Benimki de 
halk oyunları. Hatta adımın “eli sopa-
lı hoca”ya çıkmasını bile göze aldım. 
Son 3 senedir gruba  Karadeniz yöresi 
oyunlarını çalıştırıyorum . Bu sene ayrı-
ca Silifke çalışmalarını da beraber yü-
rütüyoruz. 

Kısa bir süre önce kurucusunun mes-
lektaşımız olduğu “TUANA Sanat Kulü-
bü” nün İZMİR Şubesi’ni kurduk. Halk 
oyunu çalışmalarımız İBHOT’un yanın-
da “TUANA İzmir” olarak da devam et-
mektedir. 

İBHOT’ta sadece avukatlık mesleğini 
yürütenler mi yer almaktadır?

Av. Ayşın ŞENOĞLU KURUÇ: İBHOT’ta 
sadece avukatlık mesleğini yürütenler 
değil aynı zamanda stj. avukatlar, hu-
kuk öğrencileri, hukuk öğretim görevli-
leri, avukat yakınları, avukat çalışanları, 
hâkimler, savcılar, adliye çalışanları kı-
saca hayatında hukuk olan herkes yer 
alabilmektedir. 

İBHOT’ta yer almanızın size faydaları 
nelerdir? 

Av. Ayşın ŞENOĞLU KURUÇ: İzmir’e 
geldiğimde hukuk camiasından hiç 
kimseyi tanımıyordum. İBHOT’da yer 
almam bana meslektaşlarımla buluş-
mamı, tanışmamı , sağlam dostluklar 
kurmamı hobimi devam ettirmemi ve 
tekrar dans etmemi ve ettirmemi sağ-
laması açısından faydalı oldu. Ayrıca 
kabul edilmelidir ki  haftanın en az 2 
günü  bedenen yoruluyoruz. Yorgun 
ruhun en iyi ilacı yorgun bedendir. 

Şimdiye kadar kaç gösteri yaptınız 
ve gelecek yılki gösteriniz ne zaman 
olacak? Gösteri konseptini nasıl be-
lirliyorsunuz? 

Av. Ayşın ŞENOĞLU KURUÇ: Şimdiye 
kadar 10 gösteri yaptık. 2014 yılındaki 
gösterimiz 30 Mayıs Cuma günü Ata-
türk Kültür Merkezi’nde saat 20.30’da 
olacak. Gösteri konseptini yürütme 
kurulu olarak yeni dönem için seçilmiş 
ve yıl içerisinde çalışılmış olan yöreler 
ve bunların ışığında tasarlanan bir ana 
tema çerçevesinde kendi yazmış ol-
duğumuz bir senaryo ile  belirliyoruz. 
Bunu dansların dışında kostüm dekor 
ve aksesuarlarla da destekliyoruz. Se-
naryo konusunu ise uzun saatler süren 
toplantılarda beyin fırtınası yaparak 
belirliyoruz. 

Biraz da festivallerden bahseder mi-
siniz? 

Av. Ayşın ŞENOĞLU KURUÇ: Bugü-
ne kadar grubumuz Macaristan, Ma-
kedonya ve Slovenya’da yapılan halk 
oyunları festivallerine katılmıştır. Bu 
sene de yine yurtdışında ülkemizi tem-
sil ederek bir halk oyunları festivaline 
katılmayı planlıyoruz. Ayrıca bu sene 
de imkânlarımızın elverdiği ölçüde yurt 
içi festivallerine de katılmak gibi bir 
plan yapıyoruz.

İBHOT’un çalışmalar dışında başka 
faaliyetleri de var mı? 

Av. Ayşın ŞENOĞLU KURUÇ: Elbette 
var. Yıl içerisinde üyelerimizin özellikle 
guruba yeni katılmış olanların uyum 
sağlamasını kolaylaştıracak etkinliklere 
İBHOT olarak önem vermekteyiz. Gru-
ba yönelik kahvaltı, yılbaşı eğlencesi, 
yurt içi kültür gezilerini örnek olarak 
verebiliriz. Örneğin geçtiğimiz dönem 
içinde Çanakkale ve Doğu Karadeniz’e 
gezi düzenledik.    

Siz İBHOT’a ne zaman katıldınız? 
İBHOT’ta bugüne kadarki faaliyetle-
rinizi bize kısaca özetler misiniz? 

Av. Özlem AÇIKEL: İBHOT, İBHOT ol-
madan öncesinden varım. Avukat Ya-
kup Gül ile birlikte onun önderliğinde, 
daha doğrusu (altı kız altı erkek) Kaf-
kas çalışmalarıyla başladık. O zamanki 
baronun (İzmir Barosu) dinlenme sa-
lonunda koltukları çekerek kendimize 
çalışma alanı yaratıp hocamız Yakup 
Bey ile çalışmalarımızı sürdürmüştük. 
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İlk gösterimizi de 1999 yılı 5 Nisan 
Avukatlar Günü yemeğinde kostüm-
süz küçük bir gösteriyle ilk tanıtımımızı 
yapmıştık. O zamandan beri İBHOT’un 
aktif bir üyesiyim. Aynı zamanda İBHOT 
Yürütme Kurulu’nun muhasıp üyesiyim.

“Halkoyunları”nın avukatlık mesle-
ğine etkileri nelerdir? Yani bir yan-
dan meslek bir yandan sanat (halk 
oyunları); ikisi arasındaki etkileşimi 
nasıl sağlıyorsunuz, birlikte nasıl 
yürütüyorsunuz? Avukatlık mesleği-
nizi sürdürürken aynı zamanda halk 
oyunlarına zaman ayırabiliyor mu-
sunuz? 

Av. Özlem AÇIKEL: Halk oyunlarının 
mesleğe etkisi olumlu oluyor. Çünkü 
stresli bir mesleğimiz var. Bu stresten 
arınabilmek için İBHOT çalışmaları, ilaç 
gibi geliyor. Tabiri caiz ise her çalışma 
sonrası kafa boşalarak yeniden işe ha-
zır hale gelebiliyor. Çünkü halk oyunları 
ciddi bir konsantrasyon gerektirmekte. 
Çalışmalarda da bu konsantrasyonla bir 
tür meditasyon yapmış gibi oluyoruz. 
İşle birlikte programlı çalışma yapınca 
İBHOT’a zaman ayırmak zor olmuyor. 
Zaten çalışmalar da mesai saati sonrası 
olduğu için sorun yaşamıyoruz.

İBHOT’un baro faaliyetleriyle olan 
ilişkisinden bahseder misiniz? 

Av. Özlem AÇIKEL: İBHOT baroyla sıkı 
ilişkiye sahip. Şöyle ki yılda bir kez yap-
tığımız klasik İBHOT gösterisi dışında 

zaman zaman baronun diğer kültür, 
sanat ve spor ekiplerine de destek ver-
mekteyiz. Örneğin Türk Sanat Müziği 
ve Türk Halk Müziği konserlerinde, biz-
den talepte bulunduklarında büyük bir 
keyifle destek veriyoruz. Aynı zamanda 
bundan önceki yıllarda, örneği olduğu 
gibi, spor turnuvalarının ödül törenle-
rinde ve gala gecelerinde yine küçük 
de olsa katkı sunabildik.

Siz İBHOT’a nasıl girdiniz? 

Av. Mehmet ERDEK: Halk oyunları 
hep yapmayı çok istediğim ama ger-
çekleştiremediğim bir etkinlikti. Bir gün 
(sanırım ekibin üçüncü yılıydı) bir haciz 
sırasında ekipte yer alan bir meslekta-
şımla karşılaştım. Sıramızı beklerken, 
oradan buradan sohbet ederken konu 
halk oyunlarına geldi. O meslektaşım-
la yaptığımız konuşma sonrası, bunun 
geç kalmış olan beklediğim fırsat ol-
duğunu düşündüm ve katılmaya karar 
verdim. Aradan geçen sekiz yılda ver-
diğim kararımın yanlış olduğunu hiç 
düşünmedim.

Girdiğiniz günden bugüne kadar 
kendinizde ne tür değişiklikler hisse-
diyorsunuz? 

Av. Mehmet ERDEK: Her şeyden önce 
yaptığım işi çok seviyorum. Sekiz se-
nedir her sezonda haftada iki akşam 
çalışmaya katılıyorum. Her çalışmada 
bir futbol ya da basketbol takımınınki 
kadar efor sarf ediyoruz. Fiziksel olarak 
kendimi çok iyi durumda hissediyorum. 
Diğer taraftan harika bir sosyalleşme 
aracı bu etkinlik. Bu sayede pek çok 
yeni arkadaş edindim ve sağlam dost-
luklar kurdum. Bunların yanında en 
önemli artısı da şu: Bu sayede kendi-
me zaman ayırıp çalışma sırasında tüm 
gerginliklerden ve olumsuzluklardan 

kurtuluyorum. Bir süreliğine de olsa ak-
lımı, beynimi deşarj ediyorum ve sonra-
sında kendimi çok zinde ve yenilenmiş 
hissediyorum. Herkesin yapamadığı bir 
şeyi yapabiliyor, başarabiliyor olmak da 
kazandırdığı ayrıcalık tabiî ki. 

Siz İBHOT’a ne zaman ve nasıl katıl-
dınız?

Av. Bekir TATAR: Yakup’un, halk oyun-
ları çalışmalarına benim de katılmamı 
istemesi üzerine 2002 yılında katıldım.

İBHOT’ta göreviniz nedir?

Av. Bekir TATAR: Gerek çalışmalar 
gerekse gösterilerde gurubun teknik 
işleriyle ilgileniyorum. Bu nedenle de 
gösteri ekiplerinde yer alamıyorum. 
Daha çok işin mutfağında faaliyet için-
de oluyorum. 

İzmir Barosu Futbol Takımı’nda ol-
duğunuzu biliyorum. Halk oyunla-
rı ve futbol kavramları bir birlerine 
uzak değil mi?

Av. Bekir TATAR: İBHOT dışında uzun 
yıllardır İzmir Barosu Futbol Takımı’nda 
da top oynamaktayım. Halk oyunları 
ile futbol sanıldığı kadar uzak uğraşı-
lar değil aslında. Her ikisi de kolektif 
etkinliklerden. Belirli bir disiplin içinde 
çalışmayı gerektiriyor. Antrenman ya 
da çalışma her iki etkinlikte de mutlaka 
olmalı. “Terlemeden olmayan” etkinlik-
lerden. Sonrasında bir sunum geliyor. 
Grubun bir parçası olarak toplu bir su-
num yapılıyor, ancak içinde bireyselliğe 
de prim veriyor.  Sosyal boyutu oldukça 
fazla. Grubun kurucusu olan Yakup da 
futbol takımında örneğin. Hatta bu gün 
futbol takımında olan topluluğumuzun 
eskiden oyuncusu olan bir çok arkada-
şımızı sayabilirim.
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Eylül 2013 Çarşamba akşamı İzmir Barosu’nca İzmir Arena’da 
gerçekleştirilen konserde Grup Rashit’in yanısıra Bandosol da 
sahne aldı. Gezi direnişi günlerinin İzmir halkasına sokakta mü-
zik yaparak verdikleri destekle dikkat çeken Bandosol grubu bu 
kez sahne performansıyla  dinleyenlerin karşısındaydı. Sahne-
deki yerini almadan hemen önce, davetlilerin arasında müzik 
yaparak dolaşan grup, sokak müziğinden küçük bir örnek ver-
meyi de ihmal etmedi. Bandosol, sahnede büyük oranda kendi 
bestelerinden oluşan bir repertuar sunarken, grubun Gezi dire-
nişi sırasında yaptığı “Siz Kimsiniz Ki” ve internet albümlerine 
adını veren “Piyasaya Düşme” isimli şarkıları beğeni topladı. 

Kendilerini “müzisyen olmayanların müzik topluluğu” olarak 
adlandıran Bandosol üyeleri, profesyonel uğraş alanları müzik 
dışındaki kişilerden oluşuyor. İçlerinde meslektaşımız ve İzmir 
Barosu üyesi Av. Mert Saraçoğlu’nun da yer aldığı Bandosol 
grubu Ahmet Semizer (trombon, bas gitar), Emre Boztaş (davul, 
perküsyon), Mert Saraçoğlu (alto saksafon, vokal), Selim Tan (gi-
tar), Tayfun Yılmaz (tenor saksafon, vokal) ve Yalım Cansın Kara-
can’la (trompet, alto saksafon) protest müzikte yeni bir arayışı 
temsil ediyor. 

Kulakları okşamadı, sonbahar rüzgarlarının ılık dokunuşunu 
da gerçekleştirmedi hele hele içimizde hoş bir sedayı hiç 
bırakmadı.

O kulaklarımızdan girip yüreğimizde patladı. En uyuşuğumuz 
bile hiperaktif kesildi. Vücudumuzdaki her kas her uzuv ait oldu-
ğu yerden bağımsız hareket edip durdu. Yerinde duramamanın 
anlamı sadece o akşamki görüntüyle tanımlanabilirdi. 

Protesto, karşı çıkış ve kavga müziğin ruhunda varsa da protest 
müzik dediğimizde aklımıza punk ve rock pek gelmez. İşte o 
akşamdan sonra belki bazılarımız için bu ritüel değişti. Gelen 
meslektaşların müzikle bütünleşerek yarattığı enerji, mekanı ka-
labalıklaştırdı, doldurdu, hiç boş yer bırakmadı.

Gelenlerin çoğu grubu ve bu tür müziği tanımıyordu, bir saatten 
sonra bir çok arkadaşın, kim bunlar, bu nasıl müzik, neden biz 
hiç duymamışız diye şaşkın şaşkın sorduklarına şahit oldum. 

Grup, 1993 yılında bir punk rock grubu olarak kurulan 1999 
yılında Kod Müzik’den Türkiye’nin ilk punk rock albümü olan 
“Telaşa Mahal Yok” albümünü yayınladı. Bu tarihten bu güne bir 
çok albüm yayınladı. Bu güne kadar Marlyn Manson, The Cure, 
Korn, Offspring, pet shop Boys, Deed Kennedys, The Cardigans, 
Simple Minds, Suede, Echo and The Bunnymen, Massive Atta-
ck, Pulp, David Byrne, Hanin Elias, Glen Matlock, Juliette Lewis 
and The Licks, Gallon Durunk vb. sanatçı ve topluluklarla birlikte 
çeşitli konserlerde ve festivallerde sahne almıştır. Bazı yorumla-
ra göre Rashit Türkiye’nin en iyi 5 Rock grubundan biri olarak 
gösterilmektedir.

En hoş kısmı, gelenlerin konser öncesi diyalog sırasında olduk-
ça şaşırmalarıydı. Grup ise; bir baronun ve özellikle İzmir Ba-
rosu’nun davetlisi olarak sahne almanın onlar için onur verici 
olduğunu belirttiler. Eğer konsere gelen meslektaşlar gücü ye-
tip sabaha kadar Arena’da kalsalardı, grup çalmaya devam ede-
cekti. O kadar kaptırmışlardı ki izleyici ne kadar isterse o kadar 
çalacak enerjideydiler. Çok şaşırtıcı ki hiç yorulmadılar hiç sıkıl-
madılar devamlı çaldılar ne kadar istedikse ne istedikse çaldılar. 

Teşekkürler Rashit Teşekkürler İzmir Barosu.

Rashit Konseri Düzenlendi

Bandosol; 
İzmir Barosu İçin Söyledi

Av. Halil İbrahim USLU

Av. Mert SARAÇOĞLU

Çok Mu Zor?

Ne de zordur bir avuç toprak paylaşmak 
İmkansızdır bir arada yaşamak 
Karşına baksan görürsün dostunu 
Yoksa sen hala anlamadınmı bunu? 

İnsanların suçu yoktur savaşlarda 
Tek suçlu varsa o da garip politika 
Bir yere varılmaz bu boş kafalarla 
Sınırlar yalnız duvardaki haritalarda
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Bandosol; 
İzmir Barosu İçin Söyledi

1. BÖLÜM

İzmir Barosu Fotoğrafçılık Kulübü’nün 
öncülüğünde 15-19 Haziranda düzen-
lenen Kars-Doğu Karadeniz-Batum ge-
zisine heyecanla katılmayı beklerken, ül-
kemizde gerçekleşen ve dünyanın başka 
iklimlerindeki insanları etkileyen “gezi di-
renişi”nin, özgürlük mücadelesinin,  hü-
kümet tarafından şiddetle bastırılmaya 
çalışılmasının öfkesi ve acısı ile çıktığımız 
yolculuk,  biraz gerginlik ve hırçınlık içe-
risinde geçse bile çevre ve doğa bilinci 
açısından gözümüzün, yüreğimizin ger-
çek anlamda açıldığı bir yolculuk oldu 
bizler için. 

İlk durağımız olan Kars’a inişimizin he-
men ardından yöresel poğaça olan kete 
eşliğindeki kahvaltıdan sonra fotoğrafçı-
lık kulübü ve iphone’cuların merakla bek-
ledikleri merkeze yaklaşık 1 saat uzaklık-
taki Ocaklı Köyü sınırlarındaki kadim ANİ 
kentini ziyaret ettik.

(“Gezi” bilincindeki yolculuğumuzda; 
lüks midibüsümüze haylazca ve belki de 
içindeki öfkeyle taş atan çocuklara kina-
yeli şekilde “özgürlük istiyor!” diyerek 
tepki gösteren Karadenizli şoförümüzün 

karşısında, sefalet içinde tezek küreyen 
çocukları gördükçe “özgürlük istemiyor!” 
diyerek ironi yapan tur ekibimiz vardı. )

Her ne kadar Bizans ve Selçuklu etkisi 
olsa da bir Ermeni kenti olan ANİ,  renga-
renk çiçeklerle karşıladı bizi. Komşumuz 
Ermenistan ile bir Arpaçay mesafesin-
deki kente, yaşama dair sadece kiliseler 
ayakta kalmış iken kentin agorası ve so-
kakları, bugün, kanatlı uygarlığın sessiz 
hükümranlığına bırakılmış durumdadır.

Tabelalarda, kadim ANİ kentinin, insanın 
kulağına, vicdanına yabancı “ANI” kenti 
olarak tanıtılması, kenti görenleri ikna 
etmediği gibi çok kültürlülükten bes-
lenen, zenginleşen Anadolu ve dünya 
uygarlıklarına yapılan bir haksızlıktır. Bu 
haksızlıkların sonucunda  “mabetleri taş, 
kervansarayları taş, yürekleri taş saklı bir 
kenttir ANİ. Ve o gün bugündür yerlisi 
değilse de mutlaka yolcusu vardır.” 

Ani’de bulunan ve fotoğraf karelerimize 
de giren, bir zamanlar iki güzel ülkeyi 
bağlayan Arpaçay köprüsünün, bugün 
“İki uzak ülke arasındaki yıkık tarihi köp-
rüye dönüşmesi de çok şey anlatır aslın-
da.”

Yolları kesen kaz sürülerini tatlı tatlı izle-
yerek döndüğümüz Kars’taki öğle menü-
müzde kaz eti tercih etmemiz manidar-
ken, meslektaşımız sevgili Eylem Yıldız’ın 
Kars’ta yaşayan dayısından getirdiği yö-

resel tatlı  “un(umaç)helvasının”  tadı ha-
len damaklarımızdadır.

Kars Kalesi, Kümbet Camii, Rus yapımı 
semaverler eşliğinde içilen çaylar, ”ucube 
insanlık anıtının” hayaleti, 100 yıl önce 
yapılan ve görkemini halen yitirmeyen 
Baltık tarzı Rus yapılarının estetikliği der-
ken belleğimizden silinmeyen ve kadraj-
lara takılan, tezek yaparak kışını geçir-
meye çalışan karınca insanların sefaleti... 
Meslektaşımız Mehmet Ersil’in, 50 yıl 
önce Eskişehir Maarif Koleji’nde okurken 
ısınmak için kullandığı tezeklerin bugün 
Kars’ın günlük yaşamın önemli parçası 
olarak devam ettiğini görmesinin şaşkın-
lığı Ardahan’a kadar takip etti bizi. 

Kars’ta kalışımızın ertesi günü, kadrajları-
mız, Çıldır Gölü’ndeydi. Ardahan’ın Çıldır 
ilçesinde bulunan şaşırtıcı büyüklükteki 
bu muhteşem göl, çevresinde kurulu kü-
çük yaşamların, gerçeklikten uzak sessiz 
çığlığı olmuş. Tezek bahçeli evleri, kazları 
ve ağaca hasret yanık tenli insanları ile 
birlikte kışları kazların dahi kaldırama-
yacağı şekilde donan gölde, halen kı-
zaklarla ulaşımın yapılıyor olması masal 
tadındaydı.

Ardahan’da kısa bir moladan üçüncü 
durağımız Artvin’e girerken ladin, kök-
nar, gürgen, şimşir ağaçlarının ve bin bir 
çeşit bitkinin coğrafyasına girdiğimizde 
ilk Şavşat karşıladı bizi. İsviçre’de Alpler 

DERELERİN VE YEŞİLİN CANLILIĞI BULAŞICIYMIŞ MEĞER...
Doğu Karadeniz Gezi Notları

GEZİGEZİ

Av. Özlem ENGİN - 1. Bölüm
Av. Eylem YILDIZ - 2. Bölüm 
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kadar ünlü olmasa da onun kadar gü-
zel dağları, mutlu/özgür hayvanları olan 
Şavşat’ta, yağmur altında muhteşem bir 
öğle yemeğinin ardından kadrajımızı 
Şavşat-Karagöl’e çevirdik. Zamanı iyi kul-
lanamamış olmamız nedeni ile çok farklı 
kareler yakalayacağımız Borçka-Kara-
göl’e yetişemediysek de Şavşat-Karagöl, 
yağmur altındaki gölün güzelliği, turun-
cu balıkları ve serinliğin ürpertisindeki 
çay keyfi ile muhteşemdi.

Orman, yağmur, temiz hava, ahşap evler, 
güzel insanlar, mutlu hayvanlar, yaşamak 
güzel şey be kardeşim!  derken ,

“cinayeti kör bir kayıkçı gördü
ben gördüm kulaklarım gördü
vapur kudurdu kuduz gibi böğürdü
hiç biriniz orada yoktunuz” (a.ilhan)

Cinayeti gördük. Coşkun Çoruh’un öldü-
rülüşüne, Çoruh Vadisi’nin barajlarla ve 
HES’lerle geri dönüşü olmayacak şekilde 
değiştirilişine tanık olduk. Hükümetlerin 
bitmek bilmeyen idealizm görünümlü 
kar hırsı gerçeğinde; parkı yok ederek 
AVM kurmak isteyen zihniyet,  yaşama 
alanına müdahale edilmesine “artık ye-
ter” diyen gezi çocukları ile bir an için 
geri püskürtülmüşse de, gördükleri her 
dere üzerinde HES kurmaya çalışan aynı 
zihniyete karşı “dereler özgür akacak” 
diyen Artvin halkının, yaşama alanları-
na, sularına, vadilerine, topraklarına göz 
koyanlara “bu kere mağlup” olduklarını 
gördük. Halka binlerce yıldır vadisi ile 
suları ile yaşam alanı oluşturan, zeytin 
gibi Akdeniz ikliminin bitki türlerini ye-
tişmesini sağlayan mikroklima ikliminde 

yapılan tarım faaliyetleri, doğa turizmi 
ve raftingi ile yöre halkının ekonomisine 
hizmet eden, hikayeleri ve halkoyunları 
ile kültürü besleyen, “Coşkun Çoruh” un 
bugün için durgun/ölü Çoruh durumuna 
getirilişini gördük. 

Çoruh’ta yalnız kalan Artvin, şimdi de 
madene karşı direnmektedir. Binlerce 
hektar orman alanı için verilen maden 
arama ruhsatları yargı kararları ile iptal 
edilmesine rağmen, yeni idari tasarruf-
larla madencilik faaliyetinin bir şekilde 
devam ettirilmesi hepimize çok tanıdık 
geliyor.  

Çoruh Nehri’nin eşsiz güzelliğini seyre-
debilmek için yüzyıllar önce nehrin kar-
şısındaki yüksek ve dik yamaca kurulan 

Livane/Artvin’de bugün, Artvin halkının, 
çirkin beton yığını baraj görüntüsünü iz-
lemek zorunda bırakılmaları da çok acı! 
Artvin eski Baro Başkanı Bedrettin Kalın 
rehberliğinde şehrin sokaklarından kıv-
rıla kıvrıla yukarıya çıkarken, ünlü boğa 
güreşlerinin yapıldığı, serenderlerin ku-
rulduğu, horonların vurulduğu (tepmek 
toynaklı hayvanlara özgüdür, horon te-
pilmez, vurulur!) şenliklerin kutsandığı 
Kafkasör yaylasını gece görüşü ile de 
olsa gördükten sonra konaklamanın ya-
pılacağı Hopa’ya geldik. Gürcistan’a sınır, 
deniz kıyısında kurulu olan Hopa; Kazım 
Koyuncu, Metin Lokumcu gibi cesur in-
sanları yetiştirmiş.

Hopa’da kalışımızın sabahında, 10 daki-
kalık bir mesafeden sonra üçüncü dura-

ğımız olan komşumuz Gürcistan’ın Ba-
tum şehrine Sarp sınır kapısından girdik. 
Günlük girişlerin 15 TL (yurtdışı çıkış har-
cı) ve kimlik belgesi ile yapılması, iki ülke 
halkının birbiri ile alışverişini ve ilişkisini 
artırmış. Batum (Batumi), Karadeniz kı-
yısında kurulu olup Sovyet Rusya’dan 
kalma bakımsız bırakılan fakirane sos-
yal konutları ve modern zengin mimari 
yapıları ile tezatlık içerisinde,  kumar-
hane reklamları tarafından işgal edilmiş 
durumdadır. Dünyanın en büyük ikinci 
botanik bahçesi olan ve dünyanın farklı 
iklimlerinde yetişen binlerce bitki, çiçek, 
ağaç türünün bulunduğu Batum Botanik 
bahçesine kısa bir tur yaptıktan sonra 
şehrin merkezine yolculuğumuz devam 
etti. 

Asya ile Avrupa’nın evrensel aşkı Ali ve 
Nino heykeli (sevgili İsmail Kavak’a fo-
toğraf atlatan afyoncuların gözüyle), 
Medea heykeli, havuzları, geniş meydan-
ları ile Avrupa kentlerini de çağrıştıran 
Batumi’de, güzel gürcü şarabının yanına 
yöresel tatlardan tavsiye edilen khaça-
puri’den 3 farklı çeşit sipariş verdiysek de  
(lazuri, acaruli, diğerini hatırlayamadım)  
khçapuri, meğer ki bildiğin peynirli pi-
deymiş.

Sınır kapısı yakını Çoruh Nehri kena-
rındaki Roma dönemi Gonio Kalesi’ni 
ziyaret ettikten sonra yeniden Hopa kı-
yısından 4. durağımız olan Rize Çamlı-
hemşin’e doğru yola koyulduk. 

2. BÖLÜM

Çamlıhemşin’in bizi öyle coşkun bir o 
kadar da mahzun karşılayacağını bilmi-
yorduk... 

GEZİGEZİ
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Batum’un baş döndüren yorgunluğu ile 
sessizleşen gezi ekibimiz, Çamlıhemşin’e 
doğru yol alırken ufaktan canlanmaya 
başladı. Çünkü, ancak kartpostallarda 
olabileceğini düşündüğümüz manza-
ralar yolumuzu tutmaya başlamıştı. De-
relerin ve yeşilin canlılığı bulaşıcıymış 
meğer... Ama derelerin üzerine kurulan 
HES’lerini gören gözlerimizde pırıltılar 
söndü. Emektar elleriyle yaşamı var ede-
bilen insanoğlunun aynı ellerle yaşama 
bunca kastetmesi içimizi burktu. Kalbin-
de mahzunluğunu, kırgınlığını saklayan 
Çamlıhemşin, biz üzülmeyelim diye coş-
kuluydu yine de... 

Saat ilerlerken, gece konaklayacağımız 
Ayder Yaylası yolunda heyecanımız galip 
geldi. Bir yanımız uzun süren yolculu-
ğun artık bitmesini ve otele yerleşmeyi 
isterken, derelerin, ağaçların kokusunu 
hissetme isteğimiz aldı başını gitti. Fii-
li durum yaratarak aracı durdurduk ve 
açılan kapılardan kendimizi derelerin 
kıyısına attık. Yağmurlu hava, türlü çeşit 
otlar, çiçekler, yeşilin görmediğimiz pek 
çok tonu, berrak sular yıkadı bizi kısa sü-
reliğine de olsa. Ertesi gün doğayla ya-
renliğimizin daha uzun olacağı vaadiyle 
yeniden aracımıza döndük ve akşam ge-
ceye kavuşurken Ayder’de yayla otelimi-
ze yerleştik. 

Küçük bir aile işletmesi olan otelimiz, 
güler yüzlü personeli, sevimli odaları ve  
baştan çıkarıcı yemek kokuları ile karşı-
ladı bizi. Yöresel yemeklerin maharetli 
ellerde hazırlandığı bir akşam yemeği 
ve üstüne Karadeniz çayı ile kendimizi 
mutlu kıldık. Yemekten sonra bir grup ar-
kadaşla çıktığımız yürüyüşe yağmur, sis 
ama ille de heyecan, ille de mutluluk ille 
de arınmışlık eşlik etti. Yürüyüş sonrasın-
da otele döndüğümüzde, Çamlıhemşin 

Belediye Başkanı Sayın İdris Lütfü Me-
lek’in ‘hoşgeldiniz’ demek için otele gel-
diğini gördük. Nezaketine ve samimiye-
tine teşekkür ederek, demli çaylara demli 
sohbetimizi ekledik hep beraber. 

Yaz günü yorgan altında geçen uyku-
nun ardından, gün erken başladı… 06.00, 
uyanma vakti. Yola erken çıkılmalı, yay-
lalar gezilmeli. Şelaleler, eski taş köprü , 
Zilkale bizi bekler… Bir yanı keskin uçu-
rum , bir yanı çiğdem çiçek dağlar bizi 
bekler. Araçlarımızda Karadeniz’in hare-
ketli müzikleri, patikadan genişletilmiş 
yayla yollarının insanı yerinden hoplatan 
engebeleri, Karadeniz delikanlısı şoför-
lerimizin neşeli sohbetleri hepimizi içine  
aldı. Oldukça neşeli ve heyecanlı bir keş-
fe çıkmış gibiydik. Yukarı kavron ve aşağı 
Kavron yaylalarında küçük taş evlerde ve 
ahırlarda süren yaşamları fotoğrafladık. 
Gezinin sonunda, Trabzon’da tadacağı-
mız peynirlerin lezzeti, yaylada beslenen 
büyükbaş hayvanların sütündenmiş… Ra-
kım yükseldikçe artan temiz hava, yağan 
yağmur, zaman zaman görüş mesafesini 
2-3 metreye düşüren sis, sislerin arasın-
dan bize uzanan ağaç dalları manzaranın 
büyüsünü sürekli kılıyor burada. Kıvrıla 
kıvrıla dağlara doğru uzanan yolların bir 
noktasında, araçtan inip yağmur altında 
orman yolunda yürüyerek  Palovit Şela-
lesi ile tanıştık. Fırtına Deresi’nin hırçın 
sularının ayrı bir güzelliği var… Köpüren 
dalgalar, hızla akan sular hem ürkütücü 
bir o kadar da çekici…. İrili ufaklı şelale-
rin,  büvetlerin seyri ile tamamladığımız 
bu yürüyüşten sonra Zilkale’ye tırman-
dık. Vadiye hakim bir noktada kurulmuş 
olan kaleden manzarayı izledikçe, yıllar 
incesinde süren yaşamları hayal etmeye 
çalıştık. Ama, kale surlarının kuytusunda, 
bir duvar dibine kurduğu odun sobası 
üzerinde patates közleyen ve çay demle-
yen , bunları gezginlere 1 TL karşılığında 

GEZİ
satan vadi insanı ile yeniden günümüze 
döndük. O soğuk ve yağmurlu havada, 
odun kokusunda, üstünden buğular tü-
ten közlenmiş patatesin ve üstüne içilen 
sıcak bir bardak demli çayın anısı bende 
hep taze kalacak.  Yolun devamında , ken-
dimizi bir film platosunda gibi hissetme-
mizi sağlayan Taş Köprü, ahşabın en usta 
ellerde en süslü halini aldığı Karadeniz 
evleri, bayırlara kurulmuş olan ve halen 
çalıştırıldığını gördüğümüz  elle çekilen 
halata bağlı sepetlerle yapılan insan ve 
eşya taşımacılı, hafızamızda kalan kare-
leri oluşturdu. Aslında günlerce gezilme-
si ve her ayrıntısı keşfedilmesi gereken 
Ayder Yaylaları ve Fırtına Vadisi’ni, yoğun 
ve sıkıştırılmış (bindirilmiş) tur programı 
içinde 1 günde gezmeye çalışarak Çamlı-
hemşin’e döndük. Hepimiz açtık. Yöresel 
tadları deneyeceğimiz bir yemek haya-
lindeydik. Yemek için mola verdiğimiz, 
dere üzerine ve  kıyısına kurulu,   manza-
rası harika olan tesislerde maalesef hayal 
kırıklığına uğradık. Genelde turların mola 
yeri olan, oldukça kalabalık, yöresel ye-
meklerinin (muhlama, laz böreği, kavur-
ma …vb) hiç biri özel bir tad taşımayan 
hatta lezzetsiz olan bu yerde manzara 
ile avunarak yemeğimizi yemek zorunda 
kaldık. Naçizane önerimdir, bu tür gezi-
lerde, turların konakladığı , adı bilinen , 
kalabalık tesisleri değil ; kendi yağında 
kavrulan, lezzete önem veren, işi tama-
men ticarete dökmemiş, yemeğinizi size 
sunarken güleryüz de gösterebilen kü-
çük aile işletmelerini tercih ediniz…. Hem 
paranızın karşılığını almış olursunuz hem 
de paranız yörenin insanında kalır. 
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Gezimizin Ayder Yaylası bölümünü böy-
lece tamamladıktan sonra, gün gözüyle 
uzungöl’ü görebilmek için yeniden yol-
lara düştük. Uzungöl’ü mutlaka bilirsiniz 
kartpostallardan. Vadi içine yerleşmiş, kı-
yısında bir Karadeniz kasabasının ve kla-
sik bir Karadeniz camisinin olduğu, tur-
kuaz renkli, yeşille bütünleşmiş bir göl... 
Öyle değil mi? Değilmiş... O Uzungöl’ün 
kartpostallarda kaldığını, göl kıyısında 
sürüp giden yapılaşmanın doğayı nasıl 
da parçaladığını, estetik denen duygu-
nun sadece mimari kitaplarında kaldığı-
nı, gölün simgesi olan caminin simgelik-
ten çıktığını zira etrafa pek  çok sıradan 
cami  inşa edilmiş olduğunu göle iner-
ken kuşbakışı gördüğümüzde, bir baş-
ka cinayete tanıklık ediyor olduğumuzu 
anladık üzülerek ve dehşete kapılarak. 
Göl kıyısına indiğimizde, bölgenin daha 
çok Arap ülkelerinden gelen turistlere 
hizmet eden tesislerle dolmuş olduğu-
nu, haremlik-selamlık pansiyon ve kü-
çük otellerin açıldığını, turist potansiyeli 
nedeniyle yapılaşmanın hızla geliştiğini 
yakından gözledik. Kısa süreli ziyaretimi-
zi hayal kırıklığı ile tamamlayarak, Trab-
zon’da konaklayacağımız otele doğru 
yola koyulduk. 

Otele vardığımızda yorgunduk. Kalaba-
lık ve gürültülü otelde tek alternatifimiz 
odalarımıza çekilerek dinlenmekti. Zira 
ertesi gün kahvaltının ardından Trabzon 
şehir turuna çıkılacak, Sümela Manastırı 
ziyaret edilecek ve İzmir’e dönüş için son 
hazırlıklar yapılacaktı. Trabzon, Karade-
niz’in gözde kentlerinden. Çok gelişmiş 
bir kent olduğunu söyleyemeyiz. Doğa 
kente güzellik katıyor kanımca. Şehir 
turu kapsamında bir grup arkadaşımız 
kentin önemli mimari yapılarını (Atatürk 
Anı Evi, Ayasofya Kilisesi ve Kent müzesi 
... gibi) gezmeyi tercih ederken, benim 
de aralarında bulunduğum bir grup, 
şehrin dokusunun en iyi hissedilebile-
ceğini düşündüğümüz  çarşılara daldık. 
Önce kentin modern yüzünün cam vit-
rinli, şık görünümlü mağazaları, deva-
mında önceki yüzyıldan bugüne uzanan 
çizgide kent insanının soluk alıp verdiği, 
sadece alış-veriş değil yaşamın parçası 
olarak varlığını sürdüren eski çarşılar... 
Bakırcılar, demirciler, kumaşçılar, pey-
nirciler, bakliyatçılar, aktarlar… Buralarda 
dokunduğumuz nesnelerden elimizde, 
tattığımız yiyeceklerde dilimizde kalan 
yöre kelimeleri … ve Sümela… Kayaların 
üstünden ormanlara selam duran, inanç-

ların varlıklarını sürdürmek için verdikleri 
zorlu savaşların sembolü olan, kurulma-
sından bugüne dek geçen sürede on-
larca hikayeye ev sahipliği yapan, insanı 
ötekileştiren her türlü kimlikten sıyrılarak 
kendinizle baş başa kalabildiğinizde iç 
sesinizi duyabileceğiniz ender bir mekan. 
Manastır, kilise, mabed, mimari yapı… 
vb.isimlerden arındırarak baktığınızda ; 
başka inançlara tahammülsüzlüğün bir 
göstergesi olarak karşınıza çıkan tahrip 
edilmiş rengarenk fresklerin orijinal ha-
lini hayal etmeye çalıştığınızda ; değişik 
gruplara rehberlik eden bazı şahsiyetle-
rin kulağınıza çalınan anlatımları ile tari-
hin ne denli çarpıtıldığını gördüğünüzde 
sizi hüzünlendiren,  yer yer insanlığınız-
dan utanmanıza yol açan, maneviyatınızı 
güçlü tutmanız gerektiğini hatırlatan bir 
yapılar bütünü...

Sümela’dan dönüş yolunda içim hüzün 
kaplıydı... Neşemi yerine getiren ise yine 
gezi arkadaşlarımızın samimi, sıcak, ke-
yifli sohbetleriydi. Gün bitiyordu. Gezi bi-
tiyordu. Trabzon merkezinde verilen son 
yemek ve çay molasından sonra   yol bizi 
havalimanına götürecekti artık. Günlük 
rutinimizden, adliyenin boğucu ve stresli 
havasından, kasvetli duruşma salonların-
dan kaçarak kendimize zaman ayırdığı-
mız ; çocuklarımızdan sevdiklerimizden 
çaldığımız ama ihtiyacımız olan o 5 günü 
tamamlamıştık. İzmir’de geldiğimizde 
havaalanında yeniden görüşmek üzere 
ayrıldık gezi ekibindeki arkadaşlarımız-
dan. Kimilerini yeni tanımıştık. Kimileri 
ile yıllardır selamımız vardı ama bir çay 
içmişliğimiz yoktu. Kimilerini hep asık 
suratlı mahkeme koridorlarında görmüş-
tük, gülerken yüzlerinin nasıl da aydınlık 
olduğunu bilmiyorduk. Yorgunduk, yor-
gundum ama içimde belirgin olan tek bir 
cümle vardı : İyi ki gittim, iyi ki gördüm, 
iyi ki yaşadım, iyi ki yanımda bu insanlar 
vardı...  

Doğu Karadeniz’de kaldığımız günlerde, 
direniş Taksim’den çıkmış ve Türkiye’ye 
yayılmıştı. Her fırsatta haberleri öğren-
meye ve kendi aramızda bilgilendirme-
ye çalışıyorduk. Bir yandan da, direnen 
Karadeniz’i izliyorduk. Ormanlarıyla, de-
releriyle, dağlarıyla, çayıyla, fındığıyla ta-
lana, kıyıma direnen Karadeniz’i. Hırçınlı-
ğını  kendi doğasından alan, hırçınlığının 
hemen berisinde samimiyetini saklayan 
Karadeniz insanının direnişini izliyorduk. 
Her adımımızda dilimize gelen sloganı-
mız şuydu: Diren Karadeniz...! ve direni-
şine adlarını yazdıran Mustafa Suphi’lere, 
terzi Fikri’lere Kazım Koyuncu’lara, Metin 
Lokumcu’lara, daha nice yiğit oğullarına, 
kızlarına selam olsun...
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İzmir Barosu Fotoğrafçılık Kurs Grubu olarak geleneksel-
leştirdiğimiz fotoğraf gezilerimizin rotası bu sefer Karabu-
run’a döndü... İzmir’in hemen yamacındaki bu şirin ilçe; 

bu kadar yakın olmasına karşın hala birçok İzmirli’ye yo-
lundan mıdır bilinmez bir o kadar da uzak kalmış... İyi ki de 
kalmış diyoruz içimizden kıvrım kıvrım denize paralel yolu 
arşınlarken... Zeytin ağaçlarının arasından denizin maviliği 
gökyüzünün mavisine karışırken balık çiftlikleri bozuyor hu-
zurumuzu... Yine de yol kenarlarında  Karaburunluların ba-
lık çiftliklerine karşı mücadelesini anlatan afişleri gördükçe  
keyfimiz yerine geliyor... Karaburun merkeze girişte kurul-
muş küçük ama sevimli, taş evleriyle bakımlı İnecik Köyü’nü 
gezerek başlıyoruz turumuza... Kadrajımıza yakalanan yaşlı 
fakat ruhları genç dedelerimiz köy kahvesinin ve caminin 
tarihini anlatırken sanki o anları tekrar yaşıyorlar... Karabu-
run merkezde gece için konaklayacağımız otele yerleştikten 

KARABURUN...
Av. Deniz GÜRBÜZ

sonra serbest zamanımızda doğanın, denizin, iskelenin poz-
ları yakalanıyor kadrajımıza. Akşam iskelede yenen akşam 
yemeğimize bir de dostların canlı müziği eklenince gezimiz 
mutlu anları yakalamanın muradına erdiğinden başarıyla ta-
mamlanıyor... Ertesi gün İzmir’e dönüşten önce yarım günlük 
deniz keyfi de gezinin kaymağı oluyor sanırım...
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GEÇMİŞTENGEÇMİŞTEN

Mahkeme-i Temyiz İlamatı 

İzmir’e tabi Birun-u Abad nahiyesinde 
sakine Oranya kadın bint-i Dimitriyadi 
ile İzmir’de Demirhan’da mukim abacı 
Hristosolyo beyninde mütehadis dava-
ya dair Aydın Vilayeti İstinaf Mahkeme-
si’nden fi 9 Temmuz sene 1325 tarihi ve 
on dokuz adet ile verilen ilam müddet-i 
kanuniyesi zarfında temyiz edilmekle 
ilam-ı mezkûr tarafeynin  itiraz ve ce-
vap layihasıyla bil mütalaa tetkikat-ı 
temyiziye icrasına ibtidar kılındı.

İlam-ı mezkurun hülasa-i meali mezbu-
re Oranya kadın zevc-i mutlaki merkum 
Hristosolyo zimmetinde Metropolitha-
ne’den muti bir kıta ilam mucibince ci-
haz bedelinden mütebaki elli Osman-
lı lirasıyla ilam masarifi olan on adet 
sim-i mecidiyenin merkum Hristosol-
yo’dan tahsili ve mağazasında mevcut 
emvalinden din-i mezkura kafi mik-
tarına mevzu haczin tasdiki hakkında 
bidayeten ikame eylediği davaya karşı 
müddeialeyh vekili müddeiamız-ı bu-
ranın mezkur ilam mucibince alacağı 
olan meblağı havr meclisi marifetiyle 
kendisine teslim edilen on iki bin se-
kiz yüz on altı kuruşluk emval-i ticariye 
bedeliyle istifa ederek zimmetini ibra 
eylemiş olduğundan bu baptaki haczin 
fekkine dair mukavelat muharrerliğine 
depozito tarikiyle tevdi edilen altmış 
liranın müvekkiline teslimini iddia ve 
ifade ve meclis-i mezkurdan muti bir 
kıta varaka ibraz ve ita etmesi üzerine 
cereyan eden muhakeme ve tetkikat 

neticesinde müddeiamız-i bura Oranya 
kadın tarafından müddeialeyh Hristo-
solyo’nun emval ve eşyasına vazedilen 
haczin mebna-ı aleyhi olan mübrez 
ilamda muharrer cihaz bedelinden mü-
tebaki meblağı istifa ederek meblağ-ı 
mezkurdan dolayı müddeialeyhin zim-
metini ibra eylediği ind-el muhakeme 
ibraz olunan mezkur evrak-ı teyitten 
mahkemece vaki olan istilam üzerine 
Metropolithane’den vurud eden mez-
kure-i cevabiye münderecatıyla tahkik 
etmiş ve müddeinin müddeiat-ı sai-
resi Metropolithane’den verilen ilam 
ahkamına itirazdan ibaret olarak mu-
hakemece istimaı kanunen gayr-i caiz 
bulunmuş olmasına binaen usul-u mu-
hakeme-i hukukiye kanununun iki yüz 
seksen ikinci maddesi mucibince da-
vayı vakıanın ret ile ol baptaki haciz-i 
mevzuanın fekkine dair bidayeten sadır 
olan ilamın ind-ala-i istinaf tasdikine 
hükmeden ve müstediye-i temyizin iş 
bu ilam aleyhinde layihasında muhar-
rer itirazatın başlıcası hasm-ı merkum 
tarafından ibraz olunan varakada ken-
disine teslim olunduğu yad olunan ra-
yiç-i akça on iki bin kuruş kıymetinde 
emval-i ticariyenin iki yüz lira cihaz 
bedeline  mukabil teslim edildiği mez-
kur ilamda sarahaten münderiç oldu-
ğu gibi cihaz bedelinden yüzsek sen 
lira deni kaldığı kendisine göndermiş 
olduğu bir kıta mektupta ikrar edilmiş 
bulunduğu yolunda ind-el muhakeme 
dermeyan olunan müdafaasına mah-
keme-i mezkurece havale-i sem-i itibar 
olunmaması yolsuz ve mugayir-i kanun 
olduğundan bahisle ilam-ı mezkurun 
nakzını ve layihayı cevabiye mevaidesi 
hükm ve ika-ı muvafık-ı usul-u kanun 
olup, itirazat-ı mesrudanın bi esas ol-
duğu beyanıyla reddi ve ilamatın tasdi-
ki talebinden ibarettir. 

İcab-ı müzakere olundukta ilam-ı mez-
kur mealinden müsteban olduğu üzere 
ibraz edilen varaka Rum havr heyeti ta-
rafından muti şahadetnameden ibaret 
olup Usul-u Muhakemat-ı Hukukiye 
Kanunu’nun doksanıncı maddesinde 
gösterilen evrak-ı subutiyeden madud 
bulunmadığı ve cihetle vukuu iddia kı-
lınan mezkur ibranın sübuta kafi olma-
dığı halde bunun evrak-ı müsbiteden 
addı yolsuz olmakla beraber müddei 
vekili esnayı muhakemede müvekkile-
sinin zevcinin malından on iki bin küsur 
kuruş aldığını ikrar etmiş olduğundan 
mahkemece taht-ı itirafta bulunan iş 
bu mahuzatın kanunen şayan-ı kabul 
cihet-i meşruaya sarf edilmediği ve 
binaenaleyh sarfiyat ve itadan dolayı 
müddeiye zaman lazım geldiği halde 
zamanen lazım gelen meblağın müd-
deabihe takas ve mahsup olunması su-
retiyle men-i muarazaya karar verilmek 
lazım gelirken bu yolda icrayı muamele 
ve tetkikat edilmemesi mugayir-i ka-
nun görüldüğüne binaen Usul-i Mu-
hakeme-i Hukukiye Kanunu’nun iki yüz 
otuz ikinci ve iki yüz kırk birinci madde-
leri ahkamına tevfikan ilam-ı mezkurun 
nakzıyla kanunu mezburun iki yüz kırk 
dördüncü maddesi mucibince keyfiye-
tin mahkeme-i mezkureye iadesine ve 
zirde müfredatı merkum olup evvelce 
müsteda-i temyiz namına alınan yüz 
elli beş iki yüz altmış yedi kuruş ki ce-
man dört yüz yirmi bir kuruş masarif-i 
temyiziyenin ileride haksız çıkacak ta-
rafa ait olmasına fi 7 teşrin-i evvel sene 
325 tarihinde müttefikan karar verildi. 
Fi 9 teşrin-i sani sene 325 

26 Kanun-u Evvel 1325 (8 Ocak 1910) 
Tarihli 

Mizan-ul Hukuk’tan alınmıştır. 

İZMİR BAROSU DERGİSİ’NDE YAYINLANAN
“İLK YARGITAY KARARI” 

Hazırlayan

Av. H. Baha COŞKUN
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KONUKLARIMIZKONUKLARIMIZ

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve
Ankara Barosu Başkanı Av. Sema Aksoy Baromuzu ziyaret ettiler.
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05/07/2013

AV. AYSEL IŞIK
AV. YAŞAR KEMAL ALTINTAŞER
AV. AZEL ZEYNEP YURDADÖN
AV. IŞIN VURAL
AV. GÜLŞAH CAVULDAK

09/07/2013

AV. KENAN DEMİREZEN
AV. SALİHA AKDEMİR
AV. ÖZLEM ÖZCAN
AV. İBRAHİM ÖZYİĞİT
 
 
            

16/07/2013

AV. SALİH AK
AV. GÖKBERK TETİK

23/07/2013

AV. AHMET HAKAN ÖZENER
AV. SALTUK BUĞRA ASLAN
AV. GÖKHAN ÜRÜYEN

30/07/2013

AV. ZÜLAL BÜKER
AV. İBRAHİM ONUR ATBİN
AV. MUSA EMRAH KURT
AV. ERKAN ÇATIKOĞLU
AV. AHMET ATA İLHAN
AV. AHMET HEKİMOĞLU

RUHSATARAMIZA
YENİ KATILANLAR
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RUHSATARAMIZA
YENİ KATILANLAR

10/09/2013

AV. EFNAN DEMİRHAN
AV. ARBEN ANIL KOLDAŞ
AV. RESUL AKCAN
AV. RASİH FERİDUN SENCER

17/09/2013

26/09/2013

AV. ELİF KARAKAYA
AV. BURÇAK TUĞCU
AV. KEVSER ŞAHİN
AV. OKAN ERGÜN

AV. ASLI GÜLER

27/08/2013

AV. ÇAĞATAY BUDAK
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KARARLARYÖNETİM KURULU
KARARLARINDAN

Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin üst yazısı ve yazı ekinde 
yer alan tutanakların incelenmesinden yakınmanın;

Yakınılan avukat tarafından mahkeme kaleminin telefonla ara-
narak “dilekçesinin ilgili yere gitmediğinden” bahisle oldukça 
sinirli bir şekilde zor durumda kaldığını savcılığa suç duyuru-
sunda bulunacağını söylediği, kalem personelince kendisine 
telefonla bilgi verilmeyeceği avukat olduğunun telefonda bili-
nemeyeceği söylendiğinde ise savcılığa suç duyurusunda bulu-
nacağını belirterek telefonu kapatmak,

Daha sonra ise Baro personelini telefonla arayarak mahkeme 
kalemindeki görevlilerin ad ve soyadlarını sorduğunu, baro 
personelinin beyanına göre ise kalem görevlilerinin tavrı nede-
niyle telefonda baro görevlisine kalemce kendisine ukala ukala 
konuşulduğu, kalemce işlerin yapılmadığı ve bu nedenle suç 
duyurusunda bulunacağını ve soyadlarının tespitini istediğini 
belirtmek şeklinde gerçekleşen eylemleri nedeniyle kalem gö-
revlilerine alenen ve gıyapta hakaret ve tehdit suçunu işlediği 
iddiasına dayandığı ve mahkemece yakınılan avukat hakkında 
gereğinin takdir ve ifasının istendiği anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu’muzca yapılan görüşme ve değerlendirmeler 
sonucu;

1- Tutanak içeriğine göre, yakınılan avukatın daha önce verdiği 
bir dilekçenin ilgili yere gitmemesinden dolayı kalemi aradığı 
ve bu durumun nedenini öğrenmek istediği ancak kalemce 
kendisine telefondan avukat olduğunun anlaşılamayacağı ge-
rekçesiyle bilgi verilmemesi nedeniyle söz konusu uyuşmazlı-
ğın ortaya çıktığı, mahkeme kalemine telefon ederek, avukat 
olduğunu ve kendisi tarafından verildiğini belirttiği dilekçenin 
akıbetini soran kişinin;

• Yüzlerce evrak arasından belirli ve yalnızca ilgilisi tarafın-
dan bilinebilecek bir evrakla ilgili arama gerçekleştirdiği,

• Yine evrakın ilgili yere gitmediğini, yalnızca dilekçe verenin 
bilebileceği,

• Tek ve belirli bir evrakla ilgili bilgi talebinin ilgisinden gel-
diğinin kabulü gerektiği hususları

göz önüne alındığında belirli bir evrakla ilgili aramayı yapanın 
dilekçeyi veren avukat olduğunu kabul etmenin hayatın doğal 
akışına uygun olduğunu kabul etmek gerekeceği düşünülmüş-
tür.

Bu durumda, yüzlerce evrak ve dosya arasından belirli bir ev-
rak için arama gerçekleştiren ve dilekçesinin ilgili yere gitme-
me nedenini öğrenmek isteyen avukata salt telefonda kimliğini 
bilemeyecekleri bahanesiyle yanıt verilmemiş olmasına ilişkin 
gerekçenin akla ve mantığa uygun olmadığı bu yanıt üzerine 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuracağını söyleyen avukatın 
telefondaki bu sözlerin yasal bir hakkın kullanımına ilişkin be-
yanlar olduğu ve tehdit olarak kabul edilemeyeceği kanaatine 
varılmıştır.

2- Ayrıca, yakınılan avukatın baro kalemine telefon ederek şi-

kayette bulunacağını beyanla ilgili kalem personelinin soyad-
larının tespitini istemiş olmasında da yasal bir hakkın kullanı-
mı amacıyla bilgi toplamak dışında gaye bulunmadığı, yanlış 
kişiler için şikayette bulunmamak amacıyla sorumluları tespite 
yönelik bu girişimde de Av. K. ve Meslek kurallarına aykırı bir 
yan bulunmadığı düşünülmüştür.

3- Öte yandan süreli bir iş nedeniyle vermiş olduğu dilekçenin 
ilgili merciye zamanında ulaşmaması nedeniyle zor durumda 
kaldığını belirterek bu durumun nedenini öğrenmeye çalışan 
avukata “telefonla avukat olduğunu bilemeyiz” diyerek gayri 
ciddi bir biçimde davranmak ve cevap vermekten kaçınmak 
şeklindeki davranış karşısında sarfettiği iddia edilen “ukala 
ukala davrandılar” sözlerinin hakaret kastı taşımadığı da açıktır.

4- Kaldı ki, Baro personeli ile görüştüğü esnada söylediği iddia 
edilen “ukala ukala konuşuldu.” şeklindeki sözlerin yakınılan ta-
rafından sarfedildiğine ilişkin de hukuka uygun bir delil söz ko-
nusu değildir. Nitekim, TCK 132/3 md. göre ise kişiler arasında-
ki görüşmelerin içeriğinin rıza olmaksızın açıklanması hukuka 
aykırıdır ve bu nedenle Kuşadası Baro personelinin bu yöndeki 
beyanı da hukuka uygun bir delil olarak kabul edilemeyecektir.

5- Öte yandan bir an için yakınılan avukatın tutanakta belirtti-
ği şekilde mahkeme kaleminin tavrı için “ukala ukala konuşul-
duğu” şeklinde bir beyanın olduğu kabul edilse dahi, gıyapta 
hakaret suçunun oluşması için aranan “ihtilat” unsurunun oluş-
madığı, iddia edildiği şekilde bile bu konuşma iki kişi arasında 
gerçekleşmiştir. Bu nedenle eylemin varlığı kabul edilse bile suç 
oluşturmayacaktır. 

6- Öte yandan tutanak içerğinin doğruluğu da tartışmalıdır. Ya-
kınılan avukat ile kalem personelinden bir kişi ve devamında 
da baro personeli arasında gerçekleştirdiği anlaşılan görüşme 
sanki mahkeme hakimi ve tüm kalem personelinin duyacağı 
biçimde yapılmış gibi tutanağa bağlanmıştır. Üstelik tutanakta 
görüşmeyi yapan memurun ismine de yer verilmiştir.

7- Son olarak ise; her ne kadar yakınmaya ilişkin yazı Kuşadası 
2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından gönderilmişse de yakını-
lan avukata atfedilen eylemlerin mahkemeye karşı veya duruş-
ma esnasında gerçekleşmediği açıktır.

Tutanağın üzerinde Asliye Ceza Mahkemesi yazılmış olmasının 
evrakı bir mahkeme evrakı haline getirmeyeceği bu nedenle bi-
reysel yakınmaya konu edilebilecek bir konunun mahkemece 
muhabere numarası verilerek gönderilmiş olması da anlaşıla-
mamış ve bu yaklaşım baromuz Yönetim Kurulu’nu baskı altına 
almaya yönelik olarak değerlendirilmiştir.

Açıklanan nedenlerle; yakınılan avukat tarafından şikayet edile-
ceğini düşünen ve dilekçeyi zamanında göndermeyerek ihmal-
de bulunan kalem personelinin bu yakınma ile avantajlı konu-
ma geçmeye çalıştıkları kanaatine varılarak yukarıda gösterilen 
gerekçelerle, yakınılan avukat hakkında işlem yapılmasına yer 
olmadığına, karardan bir suretin ilgili avukata ve Kuşadası 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine, gereği için Yönetim 
Kurulu Disiplin İşleri Sekreterya’sına tevdiine O.B.K.V.

Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 17.05.2013 tarihli 2013/393 
sayılı Av. ..... hakkındaki şikayetinin bildirimine ilişkin yazısı okundu.

40



İzmir Barosu’nun 
1974-1978 yılları arasında
Başkanlık görevini yürüten

Av. Cengiz İlhan’ı 
ölümünün 2. yıldönümünde

saygıyla anıyoruz.

ANIYORUZ



2013-2014 Adli Yılı Açılış Törenleri


