SAVUNMA MESLEĞINDE YEMİN

Av. A Giray ÇELİK (9
Yemin törenlerinin ilk kez 1.0 14. 13. Yüzy ılda Eski Mısırda, aynı tariblerde'Hititlilerde görüldü ğü, hiyerogLifyaz ılanndan, Mısır
ve Hitit Tarihi Uzmaıilanmn araştırmalarından anla şılmaktadır
Tarihte toplumsal kurallar ve yasalar, yemin etme yükümlülüğünü, toplumsal görevleri yerine getiren, toplumsal sorumluluğu
alan makam ve mesleklere yüklemi ştir. Bu sorumluluğun en yoğun
olduğu firavunlarm, kraliann, yargı çlann, savunmanlann göreve
başlamadan önce çeşitli biçim ve metinlerle kutsal bir varl ığı tanık
göstererek yemin ettiklerini görüyoruz. Yemin, önceleri dinsel bir
temele dayanmak, dini öğelerağırlık kazanmakla birlikte, zamanla başta hukuk gibi alanlarda onur, haysiyet gibi olgunlar ön pMna çıkmaya başlanılmıştır.
Yemin ibranicede ŞEVUAII sözcüğünden gelmektedir. Kaynağını Hz. İbrahim'in Filistin Krah Abimelek'e yedi dişi kuzu üzerine yemin etmesinden alır. Yalıudilik, Hristiyanlık, İslam gibi Bemavi dinlerde Allah adı kullamlarak edilen sonucunda bir hakkın
yitirilinesine neden olan yemin bazılarına göre küfür, baz ılarına
göre de büyük günahtır.
Yargilamada yemin zorunluluğunu ilk kez M.Ö. 5. Yüz Yılda
Atina'da görüyoruz. Yargılamayı yapan Beşyüzler Meclisi bazı kaynaklara göre bir kez, baz ı kaynaklara göre iki kez yemin ederdi.
(Beş yüzler Meclisi Sokrates'in mahkumiyetine karar veren, Atina
(9 Denizli Barosu Avukatı
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Halkı tarafindan seçilen bir halk jurisi idi) Yemin, son derece ciddi
ve törensel bir havada gerçekle şirdi. Yemin metni şu şekilde idi;
"Atina halkının ve Beş yüzler Senatosunun yasa ve yönetın yemeliklerine uygun şekilde oy kullanaca ğım. Yasalar
tersiz oldu ğu hallerde doğru olam yapacağı m. Korku yada
kibire, gösteriş e kapılınayacağı m. Sadece mahkemenin incelemesine sunulan konular hakk ında oy kullanacağım.
Davacıyı, davalıyı, müştekiyi, savunmam, dikkatlice dinleyeceğim. Zeuz hakkı için. Apollo hakkı için, Demetr hakkı
için yemin ederim. Yeminimi tutarsam çok ya şayayım. Tutmazsam bana ve aileme lanet olsun."
Savunma mesleği, tarihin ilk yıllarından bu yana mesle ğe başlamadan yemini gerekli görmü ştür. Tarih boyunca toplumun
önemli katmanları da, yargıda, yargımn ayrılmaz bütünü savunma mesleğinde yemin, kutsal bir görevin ba şlangıcındaki yasalara,
müvekkile bağlıhk andı olarak değerlendirilmiştir. Yemin merasi- mi törenle yapılabildiği gibi, salt yemin metni okunarak sade biçimde de yap ılabilmekte idi. Tarihsel süreçte mesleğe başlarken
YEMIN bir kez yaj»labildiği gibi her davada ayrı ayrı, hatta her
i da.görüimüşfür.
duruşmada dahi tekrarlandığ
Savunma mesleğinde ilk yemin zorunlulu ğunun Roma'da uygulandığım görüyoruz. Roma'da yemin sadece hukuk davalannda uygulamrdı. Ceza davalarmda, ceza davasmın aslmın, ceza davasma
konu eylemin haksız bir davranış olduğu düşünülerek savunmana
yemin yaptırılmazdı. Romalı savunmanlar o zamanki deyimiyle
Adwo-Catus'lar her hukuk davasma ba şlarken;
• 'Adaletin zaferini sağlayacağı na, müvekkilin haklanm
eksiksiz savunacağma, durustlük yolundan aynlmayacaklarına"
Dair yemin ederlerdi.
Savunmanlar Bizans imparatorluğu zamamnda - Isa'dan sonra,
yalancılık yapmayacaklanna dair İncil'e yemin etmeye ba şladılar.
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ın günümüzde mesleğe ba şlarken yaptıklaFransa'da avukatlar
n yemin metninin ilk kez 20 Haziran 1920 tarihli Kararnameyle
oluştuğunu görüyoruz. 20 Haziran 1920 tarihli Kararnameye göre
Fransa'da yemin metni.
• 'Müdafi ve danışman sıfatı yla, yasalara, yönetmeliklere,
ahlaka, devletin güvenliğine, veya kamu düzeni aleyhine,
hiçbir şey söylemeyece ğime, yazmayacağıma, malıkeınelere, resmi makamlara saygıdan ayrılmayacağı ma yemin edirim"
Yürürlükte Olan Fransız Avukatlik Yasas ında Yemin..
"Ajiukat olarak, onurlu vicdanh, namuslu ve insanca görevlerimi yerine getirece ğime yemin ederim."
1810 tarihli Yasaya göre Belçika'da yemin metni:
"Krallığın Anayasası na, Krala saygı göstereceğime, yasalara, yönetmeliklere, genel ahiaka, devletin güvenli ğine
ilişkin bir şey söylemeyeceğime, bu hususlarda bir aç ıklama yapmayacağıma ruben, viedanen haklı bulmadığı m hiçbir davada fikir vermekten veya böyle bir davan ın savunması m almaktan çekince gösterece ğime yemin ederim."

1935 tarihinde Adolf Hitler döneminde, Hitler'in imzas ı ile yayııılanan Avukatlık Yüası uyarınca Avukatlık izni alan Avukat,
bağlı bulunduğu Yönetim Kurulu lbplantı smda, Baro Başkam'mn
huzurunda şu yemini ederdi.
"Alman Devlet ve Milletinin Führeri Adolf Hitle're sad ık
kalacağıma ve bir Alman Avukat ın görevlerini vicdani ölçüler içerisinde yapacağıma yemin ederim. Allah Yard ımcım
olsun."
Savunma mesleğinin en uzun yemin metnine Amerika Birle şik
Devletlerinde rastliyoruz. Amerikan Barolar Birli ği ile Wa şington
hükümeti tarafindaıi 1933 yılmda müşterek kabul edilen yemin
metni diğ er eyaletleri de kapsayacak biçimdedir. Bu metin zaman
içerisinde değişikliğe uğramıştir.
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"Amerika Birleş ik Devletler Anayasas ı ve Eyalet yasalanna uyacağıma, yargıçlara, adli görevlilere gösterilmesi gereken saygıyı göstereceğime, haksızlığına' inandığım herhangi bir davayı almayacağıma, böyle bir işlemi yapmayacağıma, yasalara açıkça aykırı olan davalarda savunma yapacağıma, olayı çarpıtarak yargıç ve jüriyi yamitmaya çalışmayacağıma, müvekkilin güvenini devamh kılacağıma,
sırlarını açıklamayacağıma, onun (müvekkilin) i şleriyle ilgili izni olmaksızın başka bir kimseden yarar sağlamaya çalışmayacağıma, davanın gerekliliği dışında tanık ya da herhangi bir kişinin şeref ve haysiyetine zarar verebilecek bir
olay
ı ileri sünneyeceğime, mazlum ve savunm ısiz bir kimsenin davasım şahsi çıkarlar nedeniyle reddetmeyece ğime,
kötü niyetle ya da ç ıkar amacıyla hiç kimsenin davas ını sürüncemede bırakmayacağıma yemin ederim. Allah yardımcım olsun"
Bulgaristan Avukatlık Yasası tarihte birkaç yemin metni üzerinde değişiklik göstermiş günümüzde a şağıdaki yemin metni Avukatlar tarafindan okunmakta bir tutanakla imzalanarak mesle ğe
başlamlmaktadır.
. tlMesleğim icrasında, Anayaüya, Cumhuriyet Yasalanna,
mesleki etik ve kurallara uyacağıma, devlet ve adli organ-.
larının şerefini koruyacağıma, müvekkillerim ile ili şkilerimde onların haklarını menfaatlerini ve sırlannı mesleğe
yakışır bir şekilde koruyacağıma and içerim."
İtalyan Avukatlık Yasası'nda mesleğe başlamadn önce yemin'
Baro Yönetim Kurulunun kamuya açık toplantisında yapılmaktadır. Yemin metni.
"Avukatl
ık mesleğinin gereklerini yerine getirmek içi ıi
azami özen göstereceğime dair. şerefim üzerine yemin ederim"
İsviçre'de. Avukatlik mesleğine ba şlamadan önce adaylar iki yemin metninden birisini seçme hakk ına sahiptirler. Dini inançları
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olanlar aşağıda bulunan ilk metinde yer alan yemini yapabilecekleri gibi Dini İnançlari olmayanlar isterlerse ikinci metinde yer
alan yemini de yapabilmektedirler. İsviçre Avukatlık Yasasında
yer alan bu uygulama pek benzeri olmayan bir uygulamad ır.
Avukatlı
k Ruhsatı almadan önce Avukat, Yüksek Mahkeme huzunmda aşağıda örnekleri olan yemin metinlerinden birisini seçerek yemin eder.
1

"Anayasaya, Devletin Bu Anayasaya uygun yasalar ına
uyacağıma, bana emanet olunan yararlan özenli koruyacağıma ve yargıda dürüstlükle koruyacağıma ve yargıda dürüstlükle savunacağıma, bu suretle Allah'ın bana yardımcı
olacağına yemin ederim." Böyle bir yeni formu yerine aşağı daki ant förmu da ikarne olunabilir.
"Anayasa, Devletin Bu Anayasaya uygun yasalanna uyacağıma, bana emanet olunan yararlan özenle koruyaca ğıma ve yarg
ıda dürüstlükle savunacağıma namusum ve vicdanım üzerine ant içerim."
1930'lu yıllarda İstanbul Barosu İç Yö ıietmeliğiııde ilk kez yemin metnine rsthyoruz. Avukat giysisini giydikten sonra Yönetim
Kumlu huzurunda şü yemini yapardı.
• 'Namus vevicdamma ve mesleğin şerefine aykın hareket
ve beyanatta bulunmayaca ğıma ve cumhuriyete ba ğhhktan
ayrıhıiayacağıma yemin ederim."
• Ülkemizde şu anda kullanılmakta olan Yemin Metni 1136 sayı k Avukatlık Yasası
nın 9. Maddesinde yer almaktadır.
Madde 9. Avukatlık mesleğine kabul edilen avukatl ık stajım başanyla tamamlayan adaya ilgili Baro tarafindan Avukatl ık Ruhsatnamesi verilir.
Avukatlığa kabul, ruhsatnamenin verildi ği aı dan itibaren hü
küm ifade eder.
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Aday böylece Asrukatli ğa kabul edildikten sonra (AVUKAT) ünvamm kullanmak hakk ım kazanır. Durum Barolar Birliğine bildiriir.
Mesleğ e kabul edilen Avukata ruhsatname verilirken, Baro Yönetim Kurulu önünde a şağıdaki şekilde and içtirilir.
"Kanuna, ablaka mesle ğin onuruna ve kuralları na uygun
davranacağı ma namusum-ve vicdamm üzerine and içerim."
Avukatm and içirildi ği, andı n metnini kapsayan bir tutana ğa
bağlanır ve ilgilinin dosyası nda saklanrn Tutanak Baro Yönetim
Kurulu Üyeleri ile birlikte and içen avukat tarafmdan imzalan ır.
demin-,
Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu
de beklemekte olan yeni Avukatlık Yasa Tasarısında yeminmetni;
"Hukuka, ahlaka mesleğin onuruna ve kurallanna uygun
davranacağı ma namusum ve vicdan ım üzerine and içerim."
Avukatlık Yasüı nda yemin metninde dü şünülen değişiklik ile,
Kanun yerine; Hukuk ifadesi getirilerek hukukun üstünlü ğüne
ilişkin bir . derinlik kazandı nlmak istendiği görülmektedir. Yeni
Metin ifadesinde yer alan "Kanun" yerine "Hukuk" ifadesinin yer
alması sevindiricidir.
Tarih boyunca yemin, bir varliğ a, bir ilkeye bağhuığın duygu doıda sunulmaya çalışılan
lu şiirsel anlatıın biçimi olmuştur. Yukar
k yasalanndaki yemin metinleri bu ğeli şmegünümüzdeki avukatl ı
nin neticesinde biçiınleıimiştir. Ancak gerek tarihsel süreç ve gerekse günümüzdeki yemin metinleri dikkate al ındığmda yasamızdaki gibi duyarsı z, mesleğin temel ilkelerinden uzak, Yemin Metni
Yoktur.
.
Avukatlik Yasa Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüi şiklik önergesi verilmesi, Avukatlahn
şülürken bu hususta bir de ğ
yemin Kurumunun tarihsel geçmi şine, mesleğin şiirsel sahiplenişine, mesleğin temel bğeleri olan hukuka duydukları saygmın, insana duyduklan sevginin bir ifadesi olacaktır.
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