AVUKATLARIN MÜVEKKILLERİ ADINA
• MEDYAYA DEMEÇ VERMELAER İ VEYA
OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMALARI

Av. Adil Giray ÇELİ K (9
Kendisini basından tümdığııiıız İslanbul Barosu Avukatlarından birinin korumasını n veya şoförünün hastanede bu avukata ait
silahla yakalanmas ı , ayni avukatı n geçen günlerde müvekkili ad ına basma aç ıklamalar yapması ve demeçler vermesi kamuoyunda
ilgiyle izlenmektedir. Bir kısı m avukatlann sorumsuz davranışlan
2500 yı llık geçmiş i olan savunma mesleğ ini kamuoyunda üzücü
noktalara getirmektedir. Hukukun üstünlü ğüne gönül vermi ş, meslek kurallarma bağlı avukatlar, kamuoyunun önünde geli şen
böylesi utanç verici davram ş lardan zedelenmekte, üzüntü duymaktadırlar.
Özellikle birkaç yıldan bu yana baz ı avukatların ınüvekilleri
adına veya devam etmekte olan bir dava ile ilgili medyaya demeç
ına başm açıklaması yaptıkları görülverdikleri, müvekkilleri ad
mektedir. Özellikle Abdulah Öcalan davas ı ile gündeme gelen ve
son günlerde çete davalar ı ile, sık sı k karşılaştığımız bazı Avukatnın Avukathk
na basına açı klama yapmaları
ların, Müvekkilleri adı
Meslek Kurallatıı!ıın 2500 yıllık geçmişine, meslek etiğine,onuruna uygun olduğu söylenemez.
na, çağd ş meslek kuralları
n nasıl otuştuğwıu ineleyecek olursak;
Böylesi bir kuralı
Il

-
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Avukatlık mesleği MAEski Yunan'da ilk kez yaiılı olarak Solan tarafmdan ( İ.Ö 630-1.0 560) kendi adını verdiği Salon Yasalanıın bir bölümünde düzenlenmi ştir. Solon tarihte ilk kez yazılı
olarak savunma mesleğinin kurallannın neler olduğunu belirtmiştir.
Günümüzden yakla şık 2500 yıl önce Solon tarafindan saptanan
savunma mesleğinin ilk kuralları şunlardır.
a. Ahlaka aykın işlerle uğraşanlar,
b. Ana ve babalara saygısızliktan cezalandırılanlar,
e. Yasal görevlere katılmaya reddedenkr,
d. Miras yoluyla kendisine geçen serveti sorumsuzca harcayanlar,
Savunmanlık yapamazlar.
Denilmiştir.
Tarih boyunca yapılmış ıneslekler içerisinde Meslek Kurallan
bu derece eski tarihlere uzanan ve aynntılanyla düzenlenen başka bir mesleğin olduğunu sanmıyoruz.
Böylesi düzenleme içerisinde mesleğin ana ilkesi başkasının
hak ve hukukunu korumak olmuştur. Bu ilkeden hareketle tarihte
ı n tarah olmadeğişik isimlerle amlah savunma mesleğ
i; bir olay
ı p, taraflardan birinin temsilcisi durumundadır. Savunmanlar tay
rihte mesleklrini yaparken hukuk kurallar ı içerisinde, kutsal savunma görevinin ötesinde taraf olmamaya özen gösterini şlerdir.
Mesleğin kutsallığı başkasmın hakkını, hukukunu korumak olgusundan gelmektedir.
Mesleğin ana ilkesi özgürlüktür. Özgürlük evrensel hukuk kuraları içerisinde herkese ve kuruma kar şı geçerlidir. Özgürlük hukukun üstünlüğünün temel kavramıdir. Özgürlük, müvekkili ve
hatta hakim siyasi iktidarı dahi kapsar. Savunmanlann, savunma
yaparken hukukun üstünlü ğünü, meslek özgürlüğünü koruma uğ798
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runa verdikleri mücadeleler tarihte onurlu yerine alm ıştır. Sobates'in dediği gibi balık için su ne ise, savunma için özgürlük
odur.
Temeli Özgürlük olan temel meslek kuralindan hareketle, Kıta
Avrı pası'nda 1900'lü yıllardan itibaren savunmanlara reklam yasağı kuralı getirilmiştir. Günümüzde Kıta Avrupası'nda bir çok ülke Avukatlık Mesleğinde Reklam Yasağı ilkesini getirmiştir. Kıta
Avrupası'nda Avukatlar Reklam Yapaınazlar. Avukat mesleğini ifa
ederken bir başkasının hak ve hukukunu korur. Bu koruma salt
hukuk kurallan ile yerine getirilir. Ba şkasımn hakkım, hukukunu
korurken o kişi veya olayı kullanmak, o olayı kullanarak kendisini
ön plana çıkartmak, kamuoyunu yönlendirmek, kendi reklam ım
yapmak mesleğin temel prensibi olan özgürlük ilkesine aykırıdır,
yas akI aiımıştır.
Mesleğin temel prensibi olan özgürlüğün devamı niteliğindeki
reklam yasağı meslek ilkeleri içerisinde, basma müvekkili adına
yaü kendi adına müvekkilinin yargılandığı veya yaşadığı bir olayla ilgili demeç verme yasa ğı, Avukatlık Meslek Kurallanmn 40.
Maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
Avukatlık Meslek Kurallrı 40. Madde Avukat kesin olarak zorunlu bulunmadıkça müvekkili adına basına açıklamada bulunamaz. Açıklamalarda adalete etkili olmak amacı güdemez.

Türkiye Barolar Birliği'nin ilk başkam Av. Faruk Erem böylesi
bir yasağın Avukatlık Yasası 55. Madde de yer alan reklam yasa ğı
ile ilintili olduğunu belirtir. Türkiye Barölar Birli ği Disiplin Kurulu verdiğ
i kararlarda da, bu-yasağın özellikle Avukatlıkta Reklam
asağı ile birlikte de ğerlendirilmesi gerektiğinidüşünmektedirler.
T.B.B. Disiplin Kurulu Kararı 27.10.1990 Tarih, 1989/101 E ş
1990/2 K
"Hangi amaçla yap ılır.4a yapılsın, Avukatın basın organlarıhda
sık sık resimlerinin ve beyanlarının çıkması suretiyle bir kampanTÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞt DERGİSİ 2030.'S
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yayı sürdürmesi, halka geni ş ölçüde tan ıtımı reklamını da sağlayacağından yasaya ve meslek kurallar ına aykırıdır." - -

Avukatı
n ınüvekkili adına basm ve medyaya aç ıklama yapması
çeşitli ülkelerde a şağıdaki gibi düzenlenmi ştir.
• İsviçre Barolar Birliği Kanton 'Barolanmn Ana Ilkelerinin belirleyen düzenlemesinin 6. Maddesinde;
Avukat her türlü reklam ve haberi reddeder. Basın ve Radyo, TV
açıklamalarmda ihtiyatl ı davranır.
İngiliz Avukatlar Konseyinin Meslek Kurallar ına İlişkin
Karar
ı;
Hiçbir avukat devam eden veya ilgilendi ği dava ile ilgili basma
demeç vereme. Gazetelerde, dergilerde avukat olarak resminin
çıkması için teşebbüste bulunamaz. Yargılaması devam eden bir
dava ile, ilgili Konseyin izni olmadan radyoda konu şamaz, televizyonda görünemez. İ sviçre Vod Kantonu Meslek Kurallarının 4. Maddesinde;
Avukat müvekkili ad
ına bsı na radyoya, televizyona Bilgi veremez. Eğ er bu kesin olarak zaruri isé istisnai olarak yap ılabilir. Fakat bunu yapmadan önce Baro Ba şkam'mn izni alinacaktır.
Bulgaristan Avukatlık Yasası 28. Madde;
Avukat mesleki faaliyetlerinde ticari reklam araçlar ını kullana- Paris Barosu İ ç Yönetmeliği 37. Madde;
Reklam niteli ğindeki her davranış yasaktır.
Paris Barosunun 24 Şubat 1954 tarihli karah;
Hiçbir avukat baktığı dava hakkında başkalanna özUikle basına bilgi veremez. Duruşma haricinde yazılı ye sözlü açıklamalarda
bulunamaz, müvekkilinin taraf olduğu dava hakkında tartışmalara giremez.
.
.
800

-

,

TÜRKİYE BAROLAR BIRLİĞİ DERGISI 2000/3

Hukukun üstünlüğünü kabul eden, savunmayı kutsal hak olarak gören tüm ülkelerde Avukatı
n müvekkili adına veya müvekkilinin yargılandığı yada müvekkilinin yaşadığı bir olayla ilgili basına açıklama 'yapması, bilgi • vermesi yasaklanm ıştır. Ülkemizde
Avukatl
ık Meslek Kurallan 40. Madde de yer alan bu yasaklamaya, savunma mesleğinin onur ve vakannı kavramış tüm avukatların özen göstermeleri gerekmektedir.
Özellikle bu kurala uymayarak tarihte en kutsal haklardan
olan savunma hakkım ve savunma mesleğini yaralayan, lekeleyen,
meslek kuralına uymayan a'ukatlarn cezalandırılması için Baroların duyarlı olmaları tarihsel soruniluluktur.
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