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5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ MESAJI
Avukat, yargının olmazsa olmazıdır. 
Herkes bilmelidir ki avukat, insanı birey yapan kişidir. 
Çünkü avukat olmazsa, hak ve özgürlükler hayata geçirilemez. 
Kağıt üzerinde kalan bir hak, hak değildir; yaşanmayan bir 

özgürlük, özgürlük sayılamaz. 
Demokrasi, hukuk devleti, insan hakları ve özgürlükler açı-

sından vazgeçilmez olan mesleğimizi icra eden siz değerli mes-
lektaşlarımız için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Avukatlık mesleğine yönelen tüm dışlama ve yok sayma teşeb-
büslerine, önümüze çıkarılan bütün engelleme ve zorluklara karşı 
sizlerle birlikte omuz omuza mücadeleyi kararlılıkla sürdürece-
ğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.  

Söz verdiğimiz gibi birlikte başarmak, mesleğimizi hak ettiği 
yere getirebilmek umut ve heyecanıyla 5 Nisan Avukatlar Günü-
müzü kutluyoruz. 

En derin saygılarımızla. 

Ankara Barosu Yönetim Kurulu
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ANKARA BAROSU’NDAN TÜM SİYASİ 
PARTİLERE ÇAĞRI: 

“Özel Görevli Ağır Ceza 
Mahkemeleri’ni Kaldırın”

Ankara Barosu, genel seçimler öncesi tüm siyasi partilere çağrıda 
bulunarak, Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemeleri’nin kaldırılması 
sözünün seçim bildirgelerine konulmasını istendi.

Ankara Barosu Başkanlığı’ndan yapılan basın açıklamasında, 
Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemeleri’nin Avrupa Birliği müzakere 
sürecinde kaldırıldığı söylenen Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin 
devamı olduğu ifade edilerek, “Mahkemelerin sadece ismi değiş-
tirilmiştir, esasa ilişkin bir değişiklik yapılmamıştır” denildi. 
Tüm siyasi partilere çağrıda bulunulan açıklamada, “Demokrasi 
ve hukuk devleti için tüm siyasi partilerden seçim bildirgele-
rinde, Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemeleri’nin kaldırılmasını 
ve Türkiye’de iki farklı ceza yargılaması düzenine bir daha izin 
verilmeyeceğini taahhüt etmesini talep ediyoruz” denildi. 

Hazırlanan metin, tüm siyasi parti liderlerine, ulusal ve yerel 
gazete ve televizyonlara gönderilmiş olup, ayrıca İngilizce, Fran-
sızca ve Almanca tercüme edilerek, yabancı basın temsilciliklerine 
iletilmiştir. 

Ankara Barosu ayrıca bu talebini, “Siyasi Partilere Çağrı – YENİ 
DGM’LER KALDIRILSIN” başlıklı bir ilanla da tüm kamuoyuna 
duyurdu. İlan Cumhuriyet, Milliyet, Posta, Evrensel ve Birgün 
Gazeteleri’nde 13 Nisan 2011 tarihinde yayınlanmıştır.
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Açıklamanın Gönderildiği Siyasi Partiler:

Adalet ve Kalkınma Partisi – Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhuriyet Halk Partisi – Kemal KILIÇDAROĞLU
Demokrat Parti – Namık Kemal ZEYBEK
Emek Partisi – Levent TÜZEL
Millet Partisi – Aykut EDİBALİ
Liberal Demokrat Parti – Cem TOKER
Saadet Partisi – Prof. Dr. Mustafa KAMALAK
Hak ve Eşitlik Partisi – Osman PAMUKOĞLU
Halkın Sesi Partisi – Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ
Milliyetçi Hareket Partisi – Devlet BAHÇELİ
Özgürlük ve Dayanışma Partisi – Alper TAŞ
Yurt Partisi – Sadettin TANTAN
Doğru Yol Partisi – Av. Çetin ÖZAÇIKGÖZ
Hak ve Özgürlükler Partisi – Bayram BOZYEL
Türkiye Komünist Partisi – Erkan BAŞ
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti – Ahmet Reyiz YILMAZ
Büyük Birlik Partisi – Yalçın TOPÇU
Demokratik Sol Parti – Dr. Masum TÜRKER
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ANKARA BAROSU’NDAN KAMUOYUNA 
SAYGIYLA DUYURULUR:  

YENİ DGM’LER KALDIRILSIN

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemeleri, Avrupa Birliğiyle müzakere 
sürecinde kaldırıldığı söylenen Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
devamıdır.  Başka bir anlatımla, Devlet Güvenlik Mahkemele-
rinin yalnızca ismi değiştirilmiştir,  esasa ilişkin bir değişiklik 
yapılmamıştır. 

Bu mahkemelerin varlık sebebi, Devletin otoritesini ve Devlet 
yönetimine hakim olan siyasi düşünceyi yargı yoluyla yerleştir-
mektir.  Mahkemelerin herhangi bir siyasi düşüncenin tarafı 
olması asla kabul edilemez. 

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde, savunma hakkı ve 
adil yargılanma hakkı zayıflatılmıştır. Savunma karşısında taraf 
konumunda olan savcıların yetkileriyse, savunmayla dengelene-
meyecek şekilde arttırılmıştır.  

Böylece ülkemizde, iki farklı ceza yargısı düzeni yaratılmıştır. 
Hiçbir demokratik ülkede, iki farklı ceza yargısı düzeni olamaz.  

Demokratik bir düzende, adil yargılanma ve savunma hakları 
kısıtlanarak devlet otoritesinin pekiştirilmesi amaçlanamaz.  Suç-
suzluk karinesi ihlal edilerek hukuk devleti idealine ulaşılamaz. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve bu mahkemelerin devamı 
olan Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemeleri uzun yıllardır her 
yönüyle tartışılmıştır. Ankara Barosu da anılan mahkemelerin 
kaldırılması gerektiğini defalarca kesin bir dille ilan etmiştir.
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Bugün gelinen noktada, Özel Görevli Ağır Ceza Mahkeme-
lerinin Türk Hukuk düzeninden çıkarılmasının zorunlu olduğu 
konusunda herhangi bir tereddüt yoktur. Demokrasiye inanan 
herkes açısından ortak olan bu görüşü, yine demokratik yollardan 
hayata geçirme günü çoktan gelmiştir.  

 Genel seçim öncesinde demokrasi ve hukuk devleti açısından 
bütün siyasi partilerden talebimiz,  seçim bildirgelerinde Özel 
Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin kaldırılacağının ve Türkiye’de 
iki farklı ceza yargılaması düzenine bir daha izin verilmeyeceğinin 
topluma taahhüt edilmesidir. 

Ankara Barosu, demokrasi ve hukuk devleti hedefine ulaşılması 
için üzerine düşen görevleri tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği 
içerisinde yapmaya devam edecektir. 

Ankara Barosu Yönetim Kurulu

Not: Metin, tüm siyasi parti liderlerine, ulusal ve yerel gazete 
ve televizyonlara gönderilmiş olup, ayrıca İngilizce, Fransızca 
ve Almanca tercüme edilerek, yabancı basın temsilciliklerine 
iletilmiştir. 
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SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI

YENİ DGM’LER KALDIRILSIN
ÖZEL GÖREVLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİ, 

ANTİ-DEMOKRATİK OLDUKLARI İÇİN KALDIRILAN 
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİ’NİN DEVAMIDIR.

DEMOKRASİ, HUKUK DEVLETİ, YARGI 
BAĞIMSIZLIĞI VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN 

TÜM SİYASİ PARTİLERDEN BU MAHKEMELERİN 
KALDIRILMASINI SEÇİM BİLDİRGELERİNDE 
TAAHHÜT ETMELERİNİ TALEP EDİYORUZ.

ANKARA BAROSU
YÖNETİM KURULU

Not: Ankara Barosu bu talebini, “Siyasi Partilere Çağrı – YENİ DGM’LER 
KALDIRILSIN” başlıklı bir ilanla da tüm kamuoyuna duyurmuştur. İlan 
Cumhuriyet, Milliyet, Posta, Evrensel ve Birgün Gazeteleri’nde 13 Nisan 
2011 tarihinde yayınlanmıştır.

GAZETELERE VERİLEN İLAN
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BAROMUZA GÖNDERİLEN ECRİMİSİL 
İHBARNAMELERİ TALEBİMİZ 

ÜZERİNE TERKİN EDİLMİŞTİR.

1. Defterdarlık Milli Emlak Dairesince 17.03.2011 tarihinde, 10 
adet ecrimisil ihbarnamesi gönderilerek, Baromuzca avukatların 
hizmetinde kullanılan odalar için, bu odalarda fotokopi de çekil-
diği gerekçesiyle toplam 263.274,30 TL’lik ecrimisil ihbarnamesi 
gönderilmiştir.

2. Söz konusu ecrimisil ihbarnamelerinde Baromuzun Ankara Adli-
yesi içindeki bu mekanlarda “fuzuli şagil”, yani işgalci olduğu 
ifade edilmiştir. 

3. Baromuzun Adliye’de işgalci olarak nitelendirilmesini asla kabul 
etmediğimizi Anayasa ve kanun hükümleri çerçevesinde izah 
ettiğimiz itiraz dilekçemiz de, aynı makamca reddolunmuştur. 

4. Bunun üzerine Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, 
20.04.2011 tarihinde Ankara Adliyesi koridorlarını dolaşarak, 
meslektaşlarımızı konu hakkında bilgilendirmişlerdir.

5. Aynı gün Baro Başkanı tarafından Maliye Bakanlığı Müsteşarı 
ve Ankara Defterdarı ile temasa geçilerek konu ayrıntılı olarak 
açıklanmıştır. 

6. 20.04.2011 tarihinde Ankara Defterdarlığına, önceki dilekçemizin 
tekrarı olan ikinci itiraz dilekçesi verilmiştir. 

7. 20.04.2011 gün ve 16511 sayılı yazıyla Defterdarlık Milli Emlak 
Dairesi Başkanlığı, itirazımız üzerine konunun yeniden değerlen-
dirildiğini, itirazımızın kabul edilerek ecrimisil ihbarnamelerinin 
terkin olunduğunu bildirmiştir.

8. Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sayın Naci Ağbal, Ankara Defter-
darı Sayın Hidayet Altınbaş ve Defterdarlık Milli Emlak Dairesi 
Başkanlığına, avukatlık mesleğini derinden yaralayan bu hukuka 
aykırı işlemi süratle ortadan kaldırmak konusunda büyük titizlik 
gösterdikleri için en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla. 
Ankara Barosu Yönetim Kurulu
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27.04.2011

“GÖREV” YAPAN SAĞLIK 
ÇALIŞANLARININ YANINDAYIZ

1. 19/20 Nisan 2011 tarihlerinde, Türk Tabipleri Birliği ve 
diğer sağlık meslek örgütlerinin çağrısıyla, ülkemizdeki 
bütün sağlık çalışanları, bayram tatili gibi genel tatillerdeki 
gibi hizmet sundular. 

2. Hekimler ve diğer sağlık çalışanları, GÖREV adını ver-
dikleri bu eylemle, başta can güvenliği ve iş güvencesi 
olmak üzere yaşadıkları sorunları ve hastaların sağlık hak-
kına erişimlerinin önündeki engelleri gündem yapmak, bu 
sorunları toplumla paylaşmayı amaçlamışlardır. 

3. Bu niteliğiyle söz konusu eylemin, Anayasal haklar arasında 
bulunan düşünceyi açıklama özgürlüğü ile yaşam ve sağlık 
hakları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinde kuşku 
yoktur. 

4. Anayasal hakların yaşama geçmesi için çaba gösteren hekim-
ler ve diğer sağlık çalışanlarının, eylem süresince acil sağlık 
hizmetlerinin sunulmasına özen gösteren yaklaşımları da 
dikkate alınarak, Sağlık Bakanlığı tarafından takdirle kar-
şılanıp taleplerinin yerine getirilmesi için çaba gösterilmesi 
beklenirken, müfettişler görevlendirilip hekimlere yönelik 
baskı kurulmaya çalışıldığı öğrenilmiştir.

5. Savunma mesleğinin temsilcisi Ankara Barosu olarak, hal-
kın daha nitelikli sağlık hizmeti alması ve çalışanların özlük 
haklarının iyileştirilmesi için demokratik haklarını kullanan 
sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu kamuoyuna 
saygıyla duyururuz. 

Ankara Barosu Yönetim Kurulu
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GAZETECİLERE ÖZGÜRLÜK 
KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde uluslararası meslek örgütlerinin 
temsilcilerinin de katılımıyla İstanbul’da toplanan Gazetecilere Özgürlük 
Kongresi’ne Ankara Barosu da katılarak destek vermiştir.

Avrupa Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Phillippe Leruth, 
Avrupa Gazeteciler Birliği Başkan Yardımcısı Javier Fernandez Arribas, 
Dünya Basın Konseyleri Birliği Genel Sekreteri Chris Conybeare, Dünya 
Gazeteler ve Haber Yayıncıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erik Bjera-
ger, Uluslararası Basın Enstitüsü Basın Özgürlüğü Danışmanı Steven Ellis, 
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Avrupa Büro Temsilcisi Johann Bihr, 
Güneydoğu Avrupa Medya Örgütü Basın Özgürlüğü ve Proje Yöneticisi 
Mirjana Tomic ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Medya Özgür-
lüğü Temsilcisi Dunja Mijatovic’in konuşmacı olarak yer aldığı kongrede 
Türkiye’den Ankara Barosu Başkanı Av. Metin Feyzioğlu ülkemizdeki basın 
ve ifade özgürlüğünü son gelişmeler etrafında değerlendirdi. 

Kongrede, Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğüne ve aynı zamanda hal-
kın haber alma özgürlüğüne yönelik tehditler tartışılarak, cezaevlerindeki 
gazetecilerin durumları ele alınmış, uluslararası dayanışma içinde mücadele 
kararlılığı vurgulanmıştır.  

Mevcut yasalar ve anlayış hüküm sürdükçe çok daha fazla gazetecinin 
cezaevine girmesinden kaygı duyulduğunu dile getirildiği kongrede, basın 
özgürlüğü açısından Türkiye’nin dünya sıralamasında sonlarda yer almaktan 
kurtulması için atılması gereken adımlar hazırlanan bildiriyle kamuoyuna 
duyurulmuştur.
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3-05-2011 - İstanbul

GAZETECİLERE ÖZGÜRLÜK 
KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

•   Cezaevlerindeki gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır.

•   Gazetecilere yönelik olarak geçmişte işlenmiş tüm cinayetler 
bütün yönleriyle aydınlatılmalı ve sorumlularıyla birlikte 
gerçekler ortaya çıkarılmalıdır; en son Hrant Dink cinaye-
tinde görüldüğü gibi gazetecilere yönelik şiddete cezasızlığa 
son verilmelidir.

•   Terörle Mücadele Yasası’ndaki basın ve ifade özgürlüğünü 
engelleyen hükümler kaldırılmalıdır.

•   Türk Ceza Yasası’nda basın ve ifade özgürlüğünün kullanıl-
masını kısıtlayan 20’den fazla madde hükmü, uluslararası 
sözleşmelerle belirlenmiş çağdaş, demokratik ve evrensel 
ölçütleri temelinde değiştirilmeli ya da kaldırılmalıdır.

•   Telefon dinlemelerine olanak vererek haberleşme özgür-
lüğünü yok eden yasalar ile internet erişimini engelle-
meye gerekçe olarak gösterilen yasa hükümleri derhal 
değiştirilmelidir. 

•   Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, düşünceleri ve yazdıkları 
nedeniyle gazetecileri mesleklerini yapmaktan alıkoyan her 
cezayı basın özgürlüğü ihlali olarak değerlendirmektedir. 
Bu nedenle kanun hükümlerindeki “basın ve yayın yoluyla 
işlenen suçlar” ifadesiyle ağırlaştırılan cezalar verilmesinden 
ve idari para cezalarının medya kuruluşlarını ve gazeteci-
leri ekonomik güçlük içerisine sürükleyecek orantısızlıkta 
uygulanmasından vazgeçilmelidir.
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•   Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda adil yargılama hakkı 
garanti altına alacak ve tutukluluğun cezaya dönüştürül-
mesini ortadan kaldıracak gerekli değişiklikler yapılmalıdır. 
Gazetecilere Özgürlük Kongresi, evrensel hukuk ilkelerine 
aykırı olan ve uygulamalarıyla genel olarak temel hak ve 
özgürlükler, özel olarak da basın ve ifade özgürlüğü önünde 
en büyük engeli oluşturan “özel yetkili mahkemelerin” 
kaldırılması çağrısında bulunur.

•   Tutuklu ve tutuksuz olarak yargılanan gazetecilerin mes-
leki pratiklerinin gereği olarak bulundurdukları belgeler 
ve kullandıkları araçlara el konulması uygulamasına son 
verilmeli, el konulan bu tür belge ve araçlar gazetecilere 
iade edilmelidir.

•   Kongre, gazetecilerin iş güvencelerinin ve sendikal örgüt-
lenme haklarının garanti altına alınmasını basın özgür-
lüğünün “olmazsa olmazı” olduğunu vurgular. İnternet 
haberciliği yapan gazetecilerin özlük hakları da yasalarla 
koruma altına alınmalıdır.

•   Kongre, Gazetecilere Özgürlük Platformu’nun, gazeteciler 
hakkında açılan davaları izlemesini ve cezaevindeki gaze-
tecileri heyetler halinde ziyaret etmesini destekler ve bu 
dayanışmanın sürdürülmesinin önemini vurgular.
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HOPA OLAYLARI’NIN SORUŞTURULMASI 
SÜRECİ İLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMALAR

Ankara Barosu, 31 Mayıs 2011 tarihinde Hopa’da meydana gelen olayların 
ardından başlatılan soruşturma sürecinde gözaltına alınan kişilerin savunma 
haklarının ihlal edildiği bilgisine ulaşmış ve bunun üzerine harekete geçerek 
soruşturmada yaşanan usulsüzlük ve hukuksuzlukları kamuoyuyla paylaşma 
yoluna gitmiştir.

Yine Hopa olaylarını protesto etmek amacıyla Ankara’da toplanan grup 
ile polis arasında çatışma çıkması ve aralarında 3 avukat meslektaşın da 
bulunduğu 60’ın üzerinde göstericinin gözaltına alınması üzerine, Ankara 
Barosu harekete geçerek, gerekli girişimlerde bulunmuş ve süreci yakından 
takibe almıştır. 

Ankara Barosu ayrıca Artvin Barosu ile birlikte 6 Haziran 2011 tarihinde 
Artvin Adliyesi önünde konuyla ilgili ortak bir basın açıklaması düzenle-
miştir. Artvin Barosu Başkanı Av. İzzet Varan ile Ankara Barosu Başkanı 
Av. Metin Feyzioğlu’nun birlikte yaptığı basın açıklamasında, Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırılık iddiasından ibaret olması gereken 
soruşturmanın Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı yerine, Erzurum Özel Görevli 
Savcısı tarafından yürütülmesi eleştirilerek, “Savunma hakkını kısıtlamaya ve 
protesto gösterisi yapanları baskı altına almaya yönelik bir hukuka aykırılık 
söz konusudur” denilmiştir. 
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4-06-2011

HOPA’DAKİ OLAYLARIN 
SORUŞTURMASINDA SAVUNMA 
HAKKI İHLAL EDİLMEKTEDİR

1. Artvin Barosu Başkanlığıyla yaptığımız görüşmelerde,  31 
Mayıs 2011 tarihinde Hopa’da meydana gelen olayların 
soruşturulmasında gözaltındaki kişilerin savunma hakla-
rının ağır şekilde ihlal edildiği öğrenilmiştir. 

2. Edinilen bilgilere göre, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu çerçevesinde yürümesi gereken bir soruşturma, 
Terörle Mücadale Kanunu kapsamına alınmış ve böylece 
soruşturmaya, Erzurum Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemesi 
(DGM) yanında görevli savcılık tarafından el konulmuştur. 

3. Protesto gösterisi yaptıkları için gözaltına alınan kişilerin 
emniyetteki ifade almalarına katılmak isteyen avukatlar-
dan kanuna aykırı olarak vekaletname ibraz etmelerinin 
talep edildiği, ifade tutanaklarının avukatlara verilmediği 
gibi kabulü mümkün olmayan hukuksuzlukların yapıldığı 
bilgilerine ulaşılmıştır.

4. Türkiye Barolar Birliği’nin 31.  Genel Kurulunca da 
kamuoyuna duyurulduğu üzere, Özel Görevli Ağır Ceza 
Mahkemeleri, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin devamı 
niteliğinde olup, savunma hakkını demokratik ölçülerle 
asla açıklanamayacak şekilde sınırlayan bu mahkemeler 
derhal kaldırılmalıdır.
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5. Soruşturmadaki hukuksuzlukları kamuoyuyla paylaşmak 
üzere Artvin Barosu Başkanı Av. İzzet VARAN ile Ankara 
Barosu Başkanı Av. Metin FEYZİOĞLU 6 Haziran 2011 
tarihinde Hopa’da bir basın açıklaması yapacaklardır.

6. Demokraside şiddete yer yoktur. Kolluk görevlileri, 
orantısız güç kullanamazlar. Şiddet içermeyen protesto 
gösterileri en temel demokratik haklardandır. Şiddete 
başvurmayan göstericilere güç kullanılamaz. Ankara 
Barosu Yönetim Kurulunun önceki açıklamalarında dile 
getirdiğimiz üzere, yaralanan polislere ve göstericilere 
acil şifalar dileklerimizi ve vefat eden Metin Lokumcu’ya 
başsağlığı dileğimizi yineliyoruz.  Seçimler öncesinde 
bütün siyasi partilere, şiddetten uzak, şiddeti davet 
etmeyen bir uslup kullanmaları gerektiğini, şiddet içe-
ren söylemlerin toplumun tüm kesimlerine yansıdığını 
unutmamalarını, emniyet görevlilerinin ise şiddet ola-
rak tanımlanması gereken orantısız güç kullanmaktan 
derhal vazgeçmelerini, savunma hakkının hiçe sayıldığı 
bir düzenin demokratik düzen olmadığını ısrarla ve 
önemle tekrarlıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu
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31-05-2011

MESLEKTAŞLARIMIZA YÖNELİK POLİS 
MÜDAHALESİNE KARŞI AÇIKLAMA

1. 31 Mayıs 2011 günü Hopa’da meydana gelen olayları pro-
testo etmek amacıyla Ankara’da toplanan kalabalık bir grup 
ile polis arasında çatışma çıkmıştır.

2. Olay sonrasında 60’ın üzerinde gösterici Çevik Kuvvet tara-
fından yakalanarak otobüslere bindirilmiştir.

3. Bu sırada Baromuz mensubu 3 avukat meslektaşımızın da 
avukat olduklarını beyan etmelerine rağmen, elleri arkadan 
plastik kelepçeyle bağlamak suretiyle yakalanarak otobüse 
bindirildiği öğrenilmiştir.

4. Baro Başkanlığımız durumdan haberdar olur olmaz, Yönetim 
Kurulu üyesi Av. Orhan Simşek, Avukat Hakları Merkezi 
Başkanı Av. Işıl Turşucu Önder ve Merkezde görev yapan 
yeter sayıda avukat olay yerine sevk edilmiş, otobüslerin 
Emniyet Müdürlüğüne gittiğinin öğrenilmesi üzerine görevli 
meslektaşlarımız da Emniyet’e intikal etmiştir.

5. Saat 21:00 civarında Baro Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, 
Genel Sekreter Av. Sema Aksoy ve Yönetim Kurulu üyesi 
Av. Erol Aras Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmişlerdir.

6. Bu sırada Baro Başkanı tarafından Valilik aranarak durum 
hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

7. Baro Başkanının ve Yönetim Kurulu üyelerinin Emniyet 
Müdürlüğü’ne gelmesinden sonra orada bulunan avukatlar 
Emniyet yetkilileri ve Baro Başkanı arasında yapılan görüş-
meler neticesinde Baro Başkanı ve beraberindeki avukatlar, 
hürriyetleri kısıtlanmış meslektaşlarımızla görüşmüş, böylece 
ilk kez avukatla görüşme imkanı bulmuşlardır.
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8. 3 meslektaşımız, Baro Başkanına, kendilerinin avukat oldu-
ğunu beyan etmelerine rağmen kelepçelenmek suretiyle 
yakalandıklarını, Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesinde oto-
büs içinde elleri kelepçeli olduğu halde saatlerce bekletil-
diklerini, ağır hakarete uğradıklarını, yapılan muamelelere 
her itiraz ettiklerinde otobüsün içinde darp edildiklerini 
açıklamışlardır.

9. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından 3 
avukatın ifadeleri alınmaksızın serbest bırakılması talimatı 
verilmiş ve avukatlar, Baro Başkanı ile birlikte kendilerini 
bekleyen Baro görevlisi meslektaş ile Çağdaş Hukukçular 
Derneği üyesi meslektaşlarımızın yanına gelmişlerdir.

10. Baro Başkanının talebi üzerine, Başkan ve yanındaki avu-
katlar, otobüslerde bekletilen gözaltındaki kişilerin duru-
munu yerinde tespit ederek, gerekli hukuki müdahalede 
bulunmuşlardır.

11. Ardından Baro Başkanı, Ankara Emniyet Müdürünün maka-
mında kendisiyle kapsamlı bir görüşme yaparak tespitlerini 
aktarmıştır. Emniyet Müdürümüz Sayın Zeki Çatalkaya 
tarafından aksaklıkların giderilmesi için gerekli talimatlar 
verilmiştir.

12. Ankara Emniyet Müdürü Sayın Zeki Çatalkaya avukatlara ve 
gözaltındaki kişilere Yönelik hukuka aykırı müdahalelerinin 
bulunduğu iddialarının titizlikle soruşturulacağı ve kimlik 
tespitlerinin de yapılacağı taahhüdünde bulunmuştur.

13. Bunun ardından gözaltındaki kişilerin kalanları da derhal 
Adli Tıbba sevk edilmiş, gözaltındaki kişilerle görüşmeleri 
organize etmek ve sorumlu şube müdürü ile irtibatı sağlamak 
için Avukat Hakları Merkezi Üyesi Av. Boğaçhan Çağatay 
görevlendirilmiştir.
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14. İlk grup görüşmelerinin başlamasıyla birlikte Baro yönetimi, 
saat 01:15’te Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden ayrılmışlar-
dır. Emniyet Müdürlüğü çıkışında Baro Başkanı tarafından 
dışarıda bekleyen ailelere bilgi verilmiştir.

Bundan sonraki süreç, Baromuz tarafından yakından takip 
edilecektir. Öte yandan çıkan olaylar sırasında bir kısmı ağır 
şekilde yaralanan polis memurlarına, Hopa’da ağır şekilde yarala-
nan polis memuruna acil şifalar, yine Hopa’da hayatını kaybeden 
vatandaşımızın ailesine başsağlığı diliyoruz.

Şiddetle hiçbir sonuç alınamayacağını, demokrasi ve şiddetin 
bir arada harmanlayacağını tekrar vurguluyoruz. Ancak ne olursa 
olsun polisin, kurallara uygun davranması ve orantılı olmak 
kaydıyla güç kullanılmasını gerektiren durumun kontrol altına 
alındıktan sonra güç kullanılmaya devam edilmesinin de şiddet 
olduğunu ve asla tasvip edilemeyeceğini kamuoyunun bilgisine 
sunuyoruz.

Baro Yönetimi Emniyet Müdürlüğü’ne intikal ettikten sonra 
sorunların çözülmesinde katkı sağlayan tüm polis amirlerine ve 
görevlerini fedakarca yerine getiren Avukat Meslektaşlarımıza 
teşekkür ediyor, adli ve idari soruşturma sürecinin takipçisi oldu-
ğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

Saygılarımızla.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu
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ARTVİN VE ANKARA BAROLARINDAN 
ORTAK AÇIKLAMA

31 Mayıs 2011 tarihinde Artvin’in Hopa ilçesinde meydana 
gelen olaylar sonrasında başlatılan soruşturma hakkında, demok-
rasi ve hukuk devletini korumak konusunda daima birlikte müca-
dele verme kararlılığında olan Artvin ve Ankara Barolarınca 
aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunluluğu doğmuştur: 

1. Protesto gösterisi, şiddet içermemek kaydıyla, Anayasal 
bir haktır. Şiddete başvurmayan bir kişiye emniyet güçleri 
hiçbir şekilde güç kullanamaz.

2. Kolluk görevlilerinin cezalandırma yetkileri yoktur!  Bu 
sebeple, ne olursa olsun emniyet güçlerinin orantısız güç 
kullanması, şiddettir ve asla kabul edilemez.  

3. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırılık iddi-
asından ibaret olması gereken soruşturmanın Hopa Cum-
huriyet Başsavcılığı yerine, Erzurum Özel Görevli Savcısı 
tarafından yürütülmesi, savunma hakkını kısıtlamaya ve 
protesto gösterisi yapanları baskı altına almaya yönelik bir 
hukuka aykırılıktır. 

4. Erzurum Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi 
Hakimi ise görevli ve yetkili olmadığı bir işte tutuklama 
kararı vermek suretiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
37. maddesinde yer alan “tabii hakim güvencesi”ni ve  
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun mahkemelerin görev ve 
yetkilerini düzenleyen 1., 3., 12., 250. ve 252. maddelerini 
açıkça ihlal etmiştir. 

5. Protesto gösterisi yaptıkları için gözaltına alınan kişilerin 
müdafilerinden emniyetteki ve Erzurum Özel Görevli 
Savcısındaki ifade almalarda vekaletname ibraz etmelerinin 
talep edilmesi Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 149., 150. 
ve 154. maddelerini ihlal eden, savunma hakkını yok sayan,  
çok ağır bir hukuka aykırılıktır. 
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6. İfade tutanaklarının müdafilere verilmemesi, Ceza Muha-
kemesi Kanunu’nun 153. maddesini ihlal eden, savunma 
hakkını görmezden gelen bir başka hukuka aykırılıktır.

7. Esasen şüphelilerin müdafilerine yönelik olarak soruştur-
manın başından itibaren yapılan bütün hukuksuz uygula-
malar, yargının üç eşit makamından biri olan savunmayı 
dışlamak suretiyle, kanunlara aykırı, keyfi bir soruşturma 
yürütmeye yöneliktir. 

8. Bugün bir kez daha görülmüştür ki, Devlet Güvenlik Mah-
kemelerinin devamı niteliğinde olan Özel Görevli Ağır 
Ceza Mahkemeleri’nin demokratik bir ülkede yeri yoktur. 

9. Unutulmamalıdır ki savunmanın dışlandığı bir ortamda, 
adil yargılanma olmaz ve gerçeğe ulaşılamaz.  Savunmanın 
dışlandığı bir ortamda, yalnızca ve yalnızca baskı ve keyfilik 
hüküm sürer.  

Kamuoyuna demokrasi ve hukuk devleti adına büyük bir 
kaygıyla duyurulur. (6.06.2011)

   Av. İzzet VARAN              Av. Metin FEYZİOĞLU
Artvin Barosu Başkanı           Ankara Barosu Başkanı
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06-07-2011

SİVAS OLAYLARININ 18’İNCİ 
YILDÖNÜMÜNDE YAPILAN AÇIKLAMA

SAZ, SÖZ, SEMAH YANDI!
AŞK OLA… 
Kızılırmak boylarında bir şehir.
Anadolu’nun doğusundan batısına atlayan eşikte, kadim bir şehir.
Hurri, Hitit, Roma, Selçuklu, Türkmen, Kürt, Ermeni, Rum, Çerkez, 

Zaza tüm kültürlerin geçtiği, tüm kültürlerin birbiriyle kucaklaştığı, 
farklı inançların boy verdiği bir şehir. 

Pir Sultan Abdal’ın “ Dostum dostum”, Âşık Veysel’in “Uzun ince 
bir yoldayım” türküsünün birlikte söylendiği bir şehir…

Temmuz sıcağında bir şehir. 
2 Temmuz 1993 Cuma…
Gökyüzünü kara bulutlar kaplıyor. 
İnsanlar yanıyor. 
İnsanlık yanıyor. 
Ülkem yanıyor. 
Alevilerin “üç güzeli”, “saz, söz, semah” yanıyor. 
Gözü dönmüş Cumhuriyet düşmanları bağırıyorlar: “Cumhuriyet 

burada kuruldu, burada yıkılacak!”
35 Can yanıyor. 
Özgürlük için direnen, eşitlik için mücadele eden, laik, demokratik 

Cumhuriyete sevdalı 35 güzel insan…
35 Can, ortaçağ heveslilerinin heveslerini kursaklarında bırakarak, 

aslında Cumhuriyete can veriyor. 
Hacı Bektaş Veli  “ İncinsen de İncitme!” der.
İncinsen de incitme! 
Fakat neden diye sormak zorunda değil mi her insan? 
Neden!
Nasıl kıydınız diye sormak zorunda değil mi her insan? 
Nasıl! 
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Maraş’ta, Çorum’da, Sivas’ta, Gazi Mahallesinde neden ve nasıl kıy-
dınız o canlara!

Madımak’ta yakılan şair Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok, bakın 
ne diyor: “Bunca yıllık acıdan sonra diyet istemiyorum. İçimde intikam 
duygusu yok ama bir öfke ve yalnızlık duygusu içinde olduğumu yad-
sıyamam. Yine de ‘Benim kalbimdeki gizli nokta herkesin eşit olduğu, 
yaşamı ortaklaşa paylaştığı, güzellikler ürettiği yepyeni bir dünya özlemi.’ 
Metin Altıok’tan öğrendiğimse ‘Kişi kendine acı veren olumsuzluklara 
baş kaldırabilmelidir. İçinde duyduğu acı ancak böyle anlamlanır ve 
değer kazanır.’”

Hep birlikte sormaya devam edelim: Yangına seyirci kalan devlet, nasıl 
olur da hala geride kalanların yüreklerini serinletmek istemez bir türlü! 
Solingen’deki olayın acısından farklı mı Sivas’ın sızısı? Solingen’deki 
gibi Madımak otelini müze yaparak, her yıl ölenleri anarak, yananların 
yakınlarının yüreklerine su serpmek çok mu zor? 

Solingen’de sızım sızım yanan Mevlüde Genç’in yüreği, Sivas’ta yanan 
Belkıs Çakır’ın annesi Makbule Çakır’dan farklı mı? Almanya’nın 
Solingen’de diktiği anıtın benzerini, Sivas’ta dikmek çok mu zor?                    

Bugün, hepimizin böylesi hoşgörü ve kucaklaşmaya, barışa her zaman-
kinden daha çok gereksinimi var. Gün, linç kültürünü değil, bir arada 
yaşama kültürünü savunma günüdür. 

Büyük pirin dediği gibi “Gelin canlar bir olalım.”  Bu büyük utancı 
hafızalara kazımak için, gelecek kuşakların bu katliamı ibretle hatır-
lamaları ve bu toprakların bir daha böyle kara ve lanetli katliamlar 
görmesine engel olmak için Madımak’ı müze yapalım. Sivas’ta sevgi, 
dostluk, barış adına semahlar dönelim; Menemenleri, Madımakları, 
eşitsizliği, hoşgörüsüzlüğü tarihte bırakalım.

Bir daha böyle karanlık günler yaşamamak dileğiyle, en içten sevgi, 
selam ve saygılarımı sunarım…

Av. Metin FEYZİOĞLU
Ankara Barosu Başkanı
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28-07-2011

“YARGI-SEN’İN KAPATILMASI KARARI 
İLE DEMOKRASİ YARA ALMIŞTIR”

Yargıçlar ve Savcılar Sendikası’nın (Yargı- Sen)  kapatılması istemiyle 
İdare tarafından açılan davada Mahkemece “kapatma kararı” verilmiş 
olması üzüntüyle karşılanmıştır.

Yargının verdiği karardan daha üzücü olanı ise İdarenin sendikal 
özgürlüğü doğrudan hedef alan, yasakçı bir anlayışla kapatma davasını 
açmış olmasıdır. Bu durum ısrarla “ileri demokrasi”den söz eden siyasi 
iktidarın, bırakınız ileri demokrasiyi,  demokrasinin asgari şartlarını 
dahi içine sindiremediğini göstermektedir. 

Demokrasinin yapı taşlarından olan sendikal örgütlenmelere karşı 
olan bu tutum ve kararlar demokrasinin gereklerinin anlaşılamadı-
ğının ispatıdır.

Çalışan insanların örgütlenmesinden, bir ve beraber olmasından, 
demokratik bir düzende korkulmaz. “Demokratız” diyen siyasi ikti-
darlar bunu içine sindirmek zorundadır. Demokrasi sırf sözle olmaz; 
siyasi iktidarın, bütün eylem ve işlemleriyle, sözlerinin gereğini yerine 
getirmesi gerekir.

Sendikal örgütlenmenin ve temel hakların teminatı olan uluslara-
rası sözleşmelere, ulusal üstü hukuka ve Anayasaya aykırı bu kararın 
Yargıtay’dan döneceğine inanmak istiyoruz. Çünkü demokrasiye 
inanıyoruz ve hukuk devleti için kararlılıkla yürüttüğümüz mücade-
lede bütün olumsuzluklara rağmen umutsuzluğa kapılma hakkımız 
olmadığını biliyoruz. Hukuksuzlukları ortadan kaldırmanın yegâne 
yolu hukuktur. Sivil toplumun bütün kurum ve kurallarıyla işleyen 
bir demokratik düzeni er ya da geç kuracağına inanıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Av. Metin FEYZİOĞLU
Ankara Barosu Başkanı
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30-07-2011

“GAZETECİYE VERİLEN MESLEKTEN 
MEN KARARI ÇAĞDAŞ DÜNYAYA 

AÇIKLANMASI MÜMKÜN 
OLMAYAN VAHİM BİR ÖRNEK 
OLARAK TARİHE GEÇECEKTİR”

Gazeteci Havva Karakaya hakkında bir ceza mahkemesince 
meslekten men cezası verilmesini, Basın Konseyi’nin üyesi bir 
demokratik kitle Örgütünün Başkanı sıfatıyla şiddetle kınıyorum.

Gazetecileri devlet memuru, gazeteciliği ise idareye bağlı ola-
rak icra edilen bir meslek kabul eden bu karar, yalnızca Türk 
Ceza Kanunu’na değil, Anayasa’ya ve basın özgürlüğüne ilişkin 
uluslararası sözleşmelere de aykırıdır. Bir gazetecinin meslekten 
men edilmesi, sadece ona verilen hukuksuz bir ceza değil, halkın 
haber alma hakkına karşı da indirilen bir darbedir.

Onlarca gazetecinin, gazetecilik faaliyetinden ötürü tutuklu 
veya hükümlü bulunduğu, yüzlerce gazetecinin yargılandığı 
ülkemizin demokrasiye kavuşabilmesi için kanunlardan önce 
zihinlerin değişmesi, hür düşünceden korkulmaması gerektiğinin 
herkesçe kabul edilmesi gereklidir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Av. Metin FEYZİOĞLU
Ankara Barosu Başkanı
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08-08-2011

Ankara Barosu Başkanı Av. Metin 
Feyzioğlu’nun Silivri’de basına 
yaptığı açıklamanın tam metni:

Kıymetli Basın Mensupları,
Ankara Barosu’nu temsilen, avukat ve stajyer avukat meslek-

taşlarımızla birlikte Silivri’ye geldik. 
Basın Konseyinin de üyesi olan Ankara Barosu’nun amacı, 

yalnızca Silivri’deki değil, ülkemizin her yerindeki yargılamalarda 
yapılan ağır insan hakkı ihlallerine dikkat çekmektir. 

Biz avukatlar, darbelere şiddetle karşıyız. 

•  21. yüzyılda demokrasiye hala kavuşamamış isek, 

•  Sivil toplum örgütlenmelerimiz hala güçsüz ise,  

•  Siyasi iktidarlar hala parmak hesabıyla ülkeyi yönetiyor, 
dediğim dedik diyor ve kimseyle uzlaşmaya, hatta anlamaya 
gerçekten gayret göstermiyorsa, 

•  Demokrasiyi birkaç yılda bir sandığa gitmekten ibaret sanıyor 
ve bir demokrasi illüzyonu içinde yaşamaya razı oluyorsak, 
bunun sebebi darbelerdir.  

Kısacası, bugün ne çekiyorsak, bunun sebebi darbelerdir. 
Ancak darbeyle mücadele amacıyla yürütüldüğü ifade edilen 

soruşturma ve yargılamalarda uygulanan usuller, daha doğrusu 
usulsüzlükler, yalnızca bu usulsüzlüklerin darbesini en ağır 
şekilde yiyen sanıklar ve aileleri için değil, bütün toplum için 
travmatik bir hale dönüşmüştür.

Demokrasinin Kilit Taşı Basının Çok Değerli Temsilcileri; 
Gazetecilerin gerekçesiz olarak tutuklandığı bir ülkede, 

düşünce özgürlüğü olmaz. 
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Üniversite öğretim üyelerinin gerekçesiz olarak tutuklandığı 
bir ülkede, bilim özgürlüğü olmaz. 

Milletvekillerinin gerekçesiz olarak tutuklandığı bir ülkede, 
halkın egemenliği olmaz. 

Savunma hakkının keyfi olarak kısıtlandığı bir ülkede, adil 
yargılanma olmaz. 

Kaldırıldı denilen Devlet Güvenlik Mahkemelerinin, Özel 
Görevli Mahkemeler adıyla devam ettiği bir ülkede, kişi güven-
liği olmaz.

Siyasi iktidara muhalefet etmeye, siyasi iktidarı eleştirmeye 
niyetlenen herkes, korku içinde sıranın kendisine gelmesini bekler 
hale getirilmiştir. Sistemik açıdan siyasi iktidara bağımlı kılınmış 
yargı organının, bireylere gelecek güvencesi vermesi beklenemez. 
Toplumu dalga dalga saran bu korku algılamasını gidermek görevi, 
kuşkusuz siyasi iktidarın sorumluluğundadır.  

Buradan bir kez daha sesleniyoruz: 
Artık yeter… 
Özgürlüğü tutsak etmeyin! 

Av. Metin FEYZİOĞLU
Ankara Barosu Başkanı
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06-09-2011

YENİ ADLİ YIL MESAJI

Ankara Barosu Yönetim Kurulu olarak, toplumumuzun hak 
ettiği çağdaş medeniyet seviyesine ulaşabilmesini teminen, Yeni 
Adli Yılda:

•   Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan adil yargılanma 
hakkının, yargılanan kişilerin sıfatına ve davanın konusuna 
bakılmaksızın bütün yargılamalarda hayata geçirilmesini; 

•   Avukatın dışlandığı bir yargılamada, hakimlik ve savcılık 
sıfatlarının da içlerinin boşalacağının herkes tarafından 
artık anlaşılmasını;

•   Yargının siyasi iktidara bağımlı olmaktan kurtarılmasını;

•   Yargı uygulamalarına baskıcı değil,  özgürlükçü zihniyetin 
egemen olmasını;

•   Adalet Bakanlığı’nın avukatlar ve barolar üzerindeki yetkile-
rinin Türkiye Barolar Birliğine ve barolara devredilmesini ve 
böylece savunma mesleğinin bağımsızlığa kavuşturulmasını;

•   Avukatlara yönelik ayrımcılık uygulamalarına son 
verilmesini; 

•   Yürütmenin içinde yargı görevi gören, idarenin hukuka 
saygılı olmasını sağlamak suretiyle bireylerin haklarını koru-
yan kamu avukatlarının tasfiyesine yönelik girişimlerden 
vazgeçilerek, kamu avukatlarının özlük haklarına ilişkin 
dayanılmaz hale gelmiş sorunların bir an önce çözülmesini;  

•   Hakim ve savcılara ücretsiz olan UYAP hizmetinin avukat-
lara ücretli olarak açılması teşebbüsünün, Baromuzun Tür-
kiye Barolar Birliğine sunduğu ayrıntılı görüşte açıklandığı 
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üzere avukatın yargıdaki kurucu unsur konumuyla bağ-
daşmayacağının, bireylerin hak arama özgürlüğünü ihlal 
edeceğinin ve tekel konumunu açıkça kötüye kullanan bir 
uygulama olacağının görülerek, bundan vazgeçilmesini; 

•   Avukatın meslek alanının daraltılması uygulamalarından 
vazgeçilmesini;

•   Devlet ile birey karşı karşıya geldiğinde devlete hakim 
olan ideolojinin dikte ettiği menfaatleri koruma temeline 
dayanan ve kaldırıldığı söylenen Devlet Güvenlik Mahke-
melerinin devamı niteliğinde olan Özel Görevli Ağır Ceza 
Mahkemelerinin bir an önce kaldırılmasını;

•   Yüksek yargının temel organlarını kanun hükmünde 
kararname ile düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğunun 
görülmesini ve TBMM tarafından bu hukuksuzluğun bir 
an önce giderilmesini; 

•   Sivil toplumun kanuni düzenlemelerin oluşumu sırasında 
müdahalesini imkansız kılan, demokratik kitle örgütlerini 
dışlayan,  toplumsal kesimlerin uzlaşmasını önemsemeyen 
kapalı ve baskıcı bir zihniyetin ürünü olan “kanun yerine 
kanun hükmünde kararname ile yönetim anlayışı”ndan 
vazgeçilmesini; 

•   Yeni anayasanın, 12 Eylül 2010’da sergilenen tek taraflı ve 
baskıcı yöntemlerle değil,  toplumsal uzlaşı içinde hazırlan-
ması için başta siyasi iktidar olmak üzere ilgili her kurumun 
üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini temenni 
ediyoruz.  

Yürütülmekte olan ve son aşamasına getirilen bir soruşturmada 
3 savcının, haklarında Adalet Bakanınca verilen bir soruşturma 
izni gerekçe gösterilerek aynı anda görevden alınması, toplumda 
yargının siyasi iktidarın etkisinde olduğu algısını maalesef güçlen-
dirmiştir. Bu algının daha da güçlenmesinin bir nedeni de, siyasi 
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iktidarın kendini adeta iddia makamı yanında taraf konumuna 
getirdiği bazı soruşturmalarda bu tür görevden alma girişimlerine 
HSYK’nın değişmesinden önce şiddetli tepki vermiş olmasıdır. 

Yine kamuoyunun gündeminde olan futbolda şike soruştur-
ması da, yargı bağımsızlığının yalnızca siyasi davalar açısından 
değil, hiçbir ayrım gözetilmeksizin her dava açısından demokratik 
bir zorunluluk olduğunun açık bir göstergesidir. Yargının siyasi 
iktidara bağımlı olduğu algısı devam ettiği sürece, adalet mülkün 
temeli olmayacaktır. Toplumun geleceği açısından bu çok tehli-
keli algıyı giderme görevi, hiç kuşkusuz öncelikle siyasi iktidarın 
sorumluluğundadır. 

KHK’lar ile yargının yapılandırılmasını ve sivil toplumun kanun-
laşma sürecinden tamamen dışlanmasını, adil yargılanma hakkı-
nın ihlalini, hakim ve savcılara ücretsiz olan UYAP’ın vatandaşın 
hak arama özgürlüğünü hiçe sayarcasına avukatlara paralı hale 
getirilmek istenmesini ve özgürlüklere dair sayısız olumsuz geliş-
meyi şiddetle kınıyoruz. Ancak haklı tepkimizi Adli Yıl açılışına 
katılmamak suretiyle göstermek yerine, binlerce meslektaşımızı 
temsilen düşüncelerimizi doğrudan ve her platformda dile getirmek 
amacıyla Ankara Barosu’nun törene katılacağını ve siyasi iktidarın 
uzlaşma ve istişare kültürünü hayata geçirmesinin takipçisi olacağını 
kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. 

Mesleğimiz ve özgürlükler adına yaşanan bütün olumsuzluk-
lara rağmen, tarih boyunca baskıya direnmiş ve baskıcı rejimleri 
yenmeyi daima başarmış avukatların omuz omuza vereceği hukuk 
mücadelesi sonunda ülkemizin de demokrasiye kavuşacağına duy-
duğumuz sarsılmaz inançla, bütün meslektaşlarımızın, hakim ve 
savcıların, tüm yargı mensupları ile adliye personelinin ve özgür 
yaşamak isteyen herkesin yeni adli yılını kutluyoruz.  

Saygılarımla,

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Ankara Barosu Başkanı
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17-09-2011

KAMUOYUNA DUYURU

Bir cenaze, bir katliam, demokrasi (!) ve özgürlük(!)
1. Ülkemizde tutuklama eziyetine son verilip, tutuklama kurumu 

çağdaş standartlarda uygulanır hale getirilmedikçe özgürlükçü bir 
rejimden bahsedilemeyeceğini, 

2. Kamuoyunda Ergenekon olarak bilinen davada tutuklu yargılanan 
Gazeteci Doğan Yurdakul’un kanser hastası olan eşinin hastalığı 
sırasında ve son nefesini verirken dahi onun yanında olmasını 
engelleyen yasa, yönetmelik, genelge ve uygulamacı duyarsızlığı gibi 
bütün unsurların, insanlığı temsil eden evrensel hukuk kuralları 
karşısında değersiz olduğunu,

3. En son kamuoyunda Deniz Feneri olarak bilinen soruşturmada 
gördüğümüz üzere, hakimleri bağımsız, savcıları teminatlı olmayan 
bir ülkede demokrasinin de olmadığını, 

4. Avukatın sistemli olarak dışlanmak istendiği bir sistemde, hakların 
hak olmaktan çıkıp, siyasi iktidarın lütfuna dönüşeceğini, 

5. Az sayıda olduğunu temenni etsek de bir kısım hakim ve savcının, 
ırzına geçilmiş kadınların tecavüzcüleriyle evlendirilmesini çözüm 
olarak önerdiği bir yerde, kadınları ve çocukları şiddetten kurtar-
mak için başta barolar ve diğer demokratik kitle örgütleri olmak 
üzere çok daha fazla çalışmak zorunda olduğumuzu kamuoyunun 
bilgisine sunuyorum. 

Bir yudum özgürlüğün değerini, onu kaybetmeden önce bilmesi ger-
eken herkese sesleniyorum: 

Demokrasi, 4 yılda bir sandıkta oy vermek değildir. Demokrasi, 
ölüm döşeğindeki can yoldaşınızın elini tutup, saçını okşayabilmektir. 
Demokrasi,  bir demir yığını içinde bir yerden bir yere nakledilirken kilitli 
kapının arkasında çığlıklar içinde kavrularak ölmeyeceğini bilmektir. 

Demokrasi ve özgürlük... Çok geç olmadan...

Av. Metin FEYZİOĞLU
Ankara Barosu Başkanı
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22-09-2011

AVUKATLIK MESLEĞİ HAKKINDA 
ASGARİ DÜZEYDE DAHİ BİLGİ 

SAHİBİ OLMADAN AVUKATLARI 
TACİZ ETMEYE KALKIŞAN BİR GAZETE 

YAZISI HAKKINDA KISA AÇIKLAMA

Bir gazetede yayımlanan köşe yazısında, avukatlar, “canlarını 
yakmış olan hakim ve savcılara intikam hisseleriyle fiziksel olarak 
zarar vermeye hazır, potansiyel tehlike arz eden kişiler” olarak gös-
terilmiş ve avukatların, adliyelere girişlerinde üstlerinin aranması 
gerektiği ifade edilmiştir. 

Bu yazının yazarının, avukatlık mesleği, avukatın hukuk 
devleti açısından vazgeçilmez önemi ve insan haklarına dayalı 
devlet modellerinin hak ve özgürlüklerin savunucusu olan avu-
katlar sayesinde geliştirildiği konusunda hiçbir bilgisi olmadığı 
anlaşılmaktadır.  

Söz konusu yazıya, demokrasinin bir diğer vazgeçilmezi olan 
basının kıymetli temsilcilerince itibar edilmeyeceğinden emin 
olmakla birlikte, yalnızca yazarının gazeteci sıfatını taşıması 
sebebiyle saygı sınırları içinde kısa bir cevap vermek ihtiyacı 
duyulmuştur:  

Bir hakim ve savcı, avukat açısından ne kadar potansiyel teh-
like arz ediyor ise, avukat için de durum aynıdır. Avukatlar, 
hakimler ve savcılar, hukukçudur ve meslektaştır. Nasıl ki basın 
özgürlüğü, gazetecilerin ayrıcalığı değil, bireylerin haber alma 
hakkının güvencesi ise,  avukatın üzerinin aranmasına yönelik 
kısıtlamalar da avukatların ayrıcalığı değildir; avukatların savun-
dukları kişilerin temel haklarının korunmasına yönelik zorunlu 
düzenlemelerdir.
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Gazeteci sıfatını kullanmanın, bir yazı yazmadan önce en 
azından asgari düzeyde bilgi sahibi olma sorumluluğunu gerek-
tirdiği düşüncesiyle, haber alma ve haber verme haklarını koruma 
konusunda azami titizlik gösterdiğimiz tüm basın camiasının ve 
kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. 

Ankara Barosu Yönetim Kurulu     

NOT: Yazıyı polemik konusu yaptırmamak amacıyla, gazete, 
tarih ve yazar adı kullanılmamıştır.
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