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Avukat, Ankara Barosu
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2002 yılında ABD Başsavcı Vekili tarafından hazırlanan ve ABD Başsavcı
Yardımcısı ve Adalet Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri tarafından imzalanan hukuki notlar bir dizi tavsiyeyi içeriyordu: Uzun süreli uyku yoksunluğu, stres pozisyonlarında bağlanma, tazyikli su uygulama gibi fiziksel ve
zihinsel eziyet çektirme yöntemleriyle sorgulama teknikleri… CIA, Amerikan Savunma Bakanlığı ve bizzat Amerikan Başkanı’na tavsiye olarak
gönderilen bu hukuki bilgi notlarında, söz konusu sorgulama metotlarının terörle savaş sırasında hukuki olarak izin verilebilir eylemler
olarak kabul edilebileceği, belirtiliyordu.
Benzer şekilde, Watergate skandalı olarak
bilinen, 1972 yılında muhalefet partisi
binasına soygun amacıyla girilmesi olayını ABD Başkanı Nixon ve yönetiminin
örtbas etmeye çalışması skandalına birçok
avukatın da dahil olmuş olması, yıllarca
süren ve tarihin en büyük denetim skandalı olarak akıllarda kalan Enron şirketi
yolsuzluğundan şirket avukatlarının haberdar olması ve bunlar gibi daha bir sürü
küresel çapta yankı uyandıran skandallar
zinciri, geride bugün hala tartışılan önemli bir soruyu bıraktı: Tüm bu skandalların
göbeğinde olan avukatlar, neden sessiz
kaldılar?
Öncelikle yanıtlanması gereken soru şu:
“Avukatlık” ve “etik” 1 neden birbiriyle
bağlantılıdır? Aslında, bu soruyu yalnızca
avukatlık özelinde değil, belki de tüm
meslekler genelinde cevaplamak gerekiyor. Zira avukatlık ile etik arasındaki
bağlantı, avukatlığın, öncelikle bir meslek
oluşundan ileri gelir.
Meslek deyince akla ilk gelen şey, bir
“geçim kaynağı” olmasıdır. Anthony T.

Kronman şöyle der; “Her meslek bir
iştir. Her meslek sahibi, yaptığı iş sayesinde kendini geçindirir. Ama her iş bir
meslek değildir.” 2 Peki, nedir meslek?
Öncelikle bir geçim kaynağı olan
meslekler, uzun süren bilgi birikimi ve
beceriye dayanır. Her birey, kişisel bir
fayda elde etmek amacıyla, meslek sahiplerinin hizmetine ihtiyaç duyabilir.
Ancak meslek sahibi ile hizmet alan
arasındaki iş ilişkisinde bir dengesizlik
mevcuttur; çünkü mesleklerin özel
bilgi ve beceri gerektirmesi, verilen
hizmetin kalitesinin meslek sahibi
olmayan kişiler (layperson) tarafından
test edilmesine engel olur. Bu dengesizliğin çözümü, çıkar çatışması
durumunda, meslek sahibinin kendi
çıkarını, hizmet alanın çıkarına tercih
etmemesi kuralıdır. Meslekler pek çok
konuda kendi kendilerini düzenlerler
ve bu öz düzenlemenin bir parçası olarak kendi etik kurallarına sahiptirler.
Söz konusu etik kurallar, meslekler ile
genel toplumsal ahlak kuralları arasında bir nev’i köprü görevi görür.
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Avukatların mesleklerini icra ederken
hemen her gün yüzleştikleri, “genel ahlak-meslek ahlakı” ya da “yasal olan-etik
olan” arasındaki çelişkiyi şu örnekle daha
net görebiliriz:
Bir güvenlik görevlisinin ağır yaralandığı, diğerininse öldürüldüğü bir mağaza
soygunu gerçekleşiyor. Ağır yaralanan
güvenlik görevlisi Logan ve Hope isminde
iki şüpheliyi teşhis ediyor. Kısa bir süre
sonra, Wilson isminde bir adam, aynı
bölgede gerçekleşen bir başka suç sebebiyle (iki polis görevlisinin öldürülmesi)
tutuklanıyor. Hope her nasılsa, Wilson’ın
tutuklandığını öğreniyor ve avukatına,
mağaza soygunu olayındaki suçları
Wilson ile birlikte işlediğini, Logan’ın
suçsuz olduğunu itiraf ediyor. Hope’un
avukatı, bu itirafı Wilson’ın avukatları ile
paylaşıyor. Wilson, Hope’un bu itirafını
onaylıyor ve hatta, iki güvenlik görevlisini
de kendisinin vurduğunu itiraf ediyor.
Ancak avukatlarına yaptığı itirafa rağmen
Wilson, resmi olarak ifade vermeyi reddediyor. Avukatları bunun üzerine, Wilson’ın
ifadesini özetlendiği bir belge hazırlayarak, bunu güvenli bir kasaya saklıyor. Bu
sırada, Hope ve Logan’ın mağaza soygunu
vakıası ile ilgili olarak yargılaması sonuçlanıyor ve sağ kalan güvenlik görevlisinin
beyanına dayanılarak, Logan ve Hope,
adam öldürme suçundan hüküm giyerek
uzun süreli hapis cezasına çarptırılıyor
(Tabii ki, savunma avukatı güvenlik görevlisinin şahitliği ile böyle bir ceza verilemeyeceğini ileri sürüyor ama jüri buna
rağmen sanıkları suçlu buluyor). Bu sırada
Wilson da, tutuklandığı iki polis memurunu öldürme suçundan yargılanıyor ve iki
kez müebbet hapis cezasına çarptırılıyor.
Wilson’ı temsil eden avukatlardan birisi
olduğunuzu hayal edin. Aslında sizin müvekkiliniz tarafından işlendiğini bildiğiniz
bir suç yüzünden, masum birinin (Logan)
hayatının geri kalanını hapiste geçireceği
bilgisi ile ne yapardınız?

Chicago’da yaşanmış bu gerçek olayda,3
Wilson’ın avukatları, ilk olarak meslek
kurallarına bakıyorlar. Amerikan Barolar
Birliği Meslek Etiği Model Kuralları, kural 1.6(b) şöyle diyor; “Avukat, müvekkilini
temsil sırasında elde ettiği bilgileri, müvekkilinin rızası olmaksızın açıklayamaz.
(…) Avukat bu türlü sırları, ancak ve ancak,
sırların açıklanmasının, makul derecede
kesin görünen bir ölüme ya da azımsanamayacak cismani bir zarara engel olacağı
kanaatine sahip olduğu takdirde açıklayabilir.”
Müvekkilinizi, resmi itirafını yapması için
ikna etmeye çalıştınız ancak ikna olmadı.
Meslek etiği kuralları da bu sırları, başka
bir dosyadaki göreviniz sırasında öğrenmiş olsanız dahi, açıklayamayacağınızı
açıkça söylüyor. Belki bu kuralları yorumlamaya başlardınız. Örneğin, Logan’ın
hapiste kalmasının onun için “azımsanamayacak bir cismani zarara” neden
olduğunu/olacağını, bu yüzden sırları
açıklamanızın makul olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak, daha önceden buna benzer
bir davada, yine buna benzer bir iddia
yetkili mercii tarafından reddedilmişti. Bu
yüzden bu iddianız da çürüdü.
Bir sonraki düşünceniz, Wilson’ın sırrını
açıklamanın ona bir zarar vermeyeceği, çünkü zaten diğer suçları yüzünden
ömrünün sonuna kadar hapiste kalacağı,
yönünde olabilir. Ancak bu düşüncenin de
sağlam bir dayanağı olduğunu söyleyemeyiz; çünkü bunun Wilson’a zarar verip
vermeyeceğini, hüküm giydiği diğer
dosyalarla ilgili bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağını yüzde yüz kesinlikte söyleyemeyiz. Kaldı ki, avukatlarının Wilson’ın
sırrını açıklaması, hukuk sistemine de
ciddi bir zarar verebilir.
Bu olayı referans alarak avukatlarına güvenmeyen şüpheli ve sanıklar, kendilerini
olası bir “ele verme” olayından kurtarmak
için, avukatlarına yalan söyleyebilir ya da
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savunmaları için gerekli olabilecek bazı
bilgileri avukatlarından saklayabilirler. Bu
da savunma ve adil yargılanma haklarına zarar verir. Bunun yanında, Hope’un
suçsuzluğunu kanıtlama görevi kendi
avukatlarına aittir; Wilson’ın avukatlarına
değil. Wilson’ın savunma avukatı rolünden çıkıp savcının ya da başka müdafiin
rolüne bürünmesi, yine hukuk sistemini
zedeler.
Eğer her oyuncu (hâkim, savcı, avukat)
kendi rolünü oynuyor ama yine de adaletsiz bir durum ortaya çıkıyorsa, suçlanması gereken oyuncular değil, oyunun
kendisidir. Bu yüzden, belki de değişmesi
gereken hukuk sisteminin kendisidir.
Kaldı ki, avukatlarının Wilson’ın isteğinin
aksine hareket etmesi temsil hukukuna da
aykırıdır. Nihayetinde temsil hukukuna
göre temsilciler, müvekkillerinin iradeleri
ile bağlıdır ve yetkilendirilmedikleri sürece harekete geçmemelidirler.
Tüm bu argümanlar bir yana, ilk soruyu
tekrar hatırlayalım: Masum bir insanın
hayatının geri kalanını hapiste geçireceği
bilgisiyle ne yapardınız? Bilgisi mi? Bir
dakika, bir dakika… Wilson’ın avukatlarının onun bu suçu işlediği bilgisine sahip

olduğunu da nereden çıkardık? Wilson
suçları işlediğini söyledi; ama belki de
yalan söylüyor ya da delirmiş veya sadece avukatlarıyla kafa buluyor. Avukatların elinde Logan’ın masum olduğuna
dair kesin bir delil var mı? Yok. Kanaatleri sağlam bir temele dayansa bile gerçek
bilgi seviyesine ulaşmadığı sürece, avukatların bu kanaatlere dayanarak hareket
etmeleri daha büyük zararlara sebebiyet
verebilir.
Cornell Üniversitesi dekanı Profesör
Bradley Wendel, “Ethics and Law: An
Introduction” kitabında yer verdiği ve
derslerinde sıkça anlattığını söylediği bu hikâyeyi düşününce, kendinizi
arada kalmış hissediyorsunuz değil mi?
Normal bir vatandaş olsanız yapacağınız
şey ile avukat olduğunuz için yapmanız
gereken şey arasındaki ikilem, sizi strese
sokuyor. Mesleğiniz gereği saklamanız
gereken sır, herhangi bir vatandaş olarak
saklamayacağınız türden ve bu sizin
kişisel ahlakınıza aykırı gelirken mesleki
olarak size yapmanız emredilen şey. Peki
bu ve bunun gibi, bir mesleği icra ederken sürekli karşılaşılan ikilemlere, farklı
etik yaklaşımları benimseyen avukatların
verdikleri cevaplar nelerdir?

...bu hikâyeyi düşününce, kendinizi arada kalmış
hissediyorsunuz değil mi? Normal bir vatandaş olsanız
yapacağınız şey ile avukat olduğunuz için yapmanız
gereken şey arasındaki ikilem, sizi strese sokuyor.
Mesleğiniz gereği saklamanız gereken sır, herhangi bir
vatandaş olarak saklamayacağınız türden ve bu sizin
kişisel ahlakınıza aykırı gelirken mesleki olarak size
yapmanız emredilen şey.
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Meslekler ile ahlak kuralları arasındaki bağlantıyı kuruş biçimlerine göre
farklılaşan üç tür avukatlık yaklaşımının
öne çıktığını görüyoruz. Doktrinde kabul
edilen şekliyle bunlar:

1. Taraf Avukat (Adversarial Lawyer)
2. Sorumlu Avukat (Responsible Lawyer)
3. Etik Eylemci Avukat (Moral Activist
Lawyer)

Doktrinde kabul edilen ilk avukatlık yaklaşımı taraf avukatlık (adversarial lawyer)
olarak karşımıza çıkıyor.4 Bu yaklaşım
avukatın amoral rolü görüşüne dayanıyor.
Buna göre avukatlar çoğunlukla, aynı
durumda avukat olmayan bir kimsenin
yapmayacağı işler yaparlar. Örneğin,
tanık dinlemesi sırasında avukat, karşı
taraf tanığının doğruyu söylediğini bilse
bile, onun tanıklığını düşürmek için
yalan söylediğini, hatta kendi müvekkili
ile hasım olduğu için (örneğin bir başka
davada karşılıklı oldukları için) doğruyu
söylemediğini iddia edecektir. Bu iddia,
örneğin bizim ülkemizde, Yargıtay kararları gereğince meşru olduğuna göre, etik
olup olmaması taraf avukat için bir anlam
ifade etmez. Avukatın yaptığı işler hukuk
sınırları içinde kaldığı sürece, ahlaki ya
da gayri ahlaki olarak değerlendirmemeli;
yani amoral olduğu kabul edilmelidir.

Taraf avukatlar “hukuk sınırları içinde
kalmanın” ne olduğuna da oldukça gerçekçi bir şekilde yaklaşırlar. Uygulamada
karşımıza çıkan ve avukatın beceri ve eğitimini kullanarak arayıp bulduğu hukuk;
ilk bakışta görülmeyen, ancak mesleki
tecrübe ile sağından solundan dolaşılarak,
birden fazla kuralın bir araya getirilmesi
ya da çarpıştırılması ile müvekkil lehine
kullanılmaya çalışılan hukuktur.

Taraf avukatlara göre hukukun nasıl
olduğu önemlidir; nasıl olması gerektiği
değil. Onlara göre hukuk, çoğu zaman
müvekkillerin içinde bulunduğu duruma,
hedeflerine ve risk tercihlerine göre sınırları belirsizleşen bir duruma bürünebilir.
Örneğin, sözleşmeler hukukunda sözleşmesel yükümlülüğün ihlali, sözleşmenin
tarafları için bir hak olarak ele alınır ve
bu hak, tarafların oluşacak maddi zararların maliyetini üstlenip üstlenememesine
dayalı olarak kullanılabilir. Müvekkilinin
düşüncesinin ne yönde olduğunu bilen
avukat, hukuku müvekkili için o yönde
yorumlayacaktır.

Avukat, müvekkilinin etik değerleri ile
bağlıdır. Ancak elbette ki, pek çok müvekkil avukatın bürosunun kapısından içeri,
kişisel etik, bilgi ve donanımla girmeyecektir. Bu durumda avukatlar müvekkilleri
ile moral diyaloga girebilirler.
Bu moral diyalogda avukat, içinde
bulundukları durumun ahlaki yönlerini
müvekkiline anlatabilir. Avukatın rolü bu
durumda yine amoral olarak kalacaktır;
çünkü sonunda avukat yine müvekkilinin
iradesi doğrultusunda hareket edecektir.

Ancak avukat iş ilişkisinde moral diyaloğa
ne kadar yer verirse müvekkilinin de olaya
bakış açısı o kadar değişecek ve belki de
avukatın bürosuna girdiğinde aklında
olan çözüm yolları yerini, daha etik olanlara bırakacaktır.
Moral diyaloğun iki sınırı göz ardı edilmemelidir. Birinci bu pahalı bir yöntemdir.
Bu tür bir diyalog zaman gerektirir ve avukatın zamanı sermayesidir. Bu yüzden ya
müvekkil bu şekilde uzatılmış bir diyalog
için ödeme yapmaya istekli olmalıdır ya
da avukat harcadığı zamana göre daha az
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ücret almaya hazır olmalıdır. İkinci olarak, müvekkillerin bu ahlaki yaklaşımı
kavrama gücü konuya göre değişiklik
gösterecektir. Bir ceza davasında zorunlu müdafi tarafından temsil edilen
müvekkilin moral diyalog arzusu ile
bir şirket temsilcisinin, şirket avukatlarının moral diyaloğuna karşı olan
arzusu kuşkusuz ki farklı olacaktır.
Bir diğer yaklaşım olan sorumlu
avukatlık (responsible lawyer) ise,
avukatın, hukuk sisteminin koruyucusu olma görevinin olduğu, görüşüne
dayanır. Bu sebeple avukat, yargı
sisteminin bir görevlisi olarak algılanmalıdır.

Sorumlu avukat, yine müvekkilini
en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlar;
ancak aynı zamanda, yeri geldiğinde
toplum çıkarını müvekkilinin çıkarına
üstün tutmasını gerektiren, adaleti
ve hukuk sisteminin bütünlüğünü
koruma görevine sahiptir. Sorumlu
avukatlar için işlerini toplumsal faydayı gözeterek yapmalarını sağlayan
kaynak, aynı taraf avukatlar da olduğu
gibi yine hukukun kendisidir. Ancak
sorumlu avukatlar hukuku, lafzı ile
değil, özü ile yorumlarlar.

Elbette ki hukuk her zaman açık
değildir, yorumlanması gereken pek
çok gri alan mevcuttur. Bu gri sularda
seyrederken sorumlu avukat, hukukun
özüne ve ruhuna saygı göstererek hizmet verme yolunu seçecektir. Sorumlu
avukatlar için avukatlığın temel ilkelerinden biri olan bağımsızlık ilkesinin
özel bir önemi vardır. Avukatların
müvekkillerine bağımlı ve çok yakın
olmamaları, mesleklerini doğru şekilde
icra etmelerinin en önemli unsurudur.

Avukatlık etiği derslerinde sorulan sorulardan biri şudur: Müvekkil şirketiniz bu
sene yaptığı ciroyu kutlamak için üst düzey yönetiminden bazı kişileri, iş ortaklarını ve avukatlarını İsviçre’de kayak tatiline
davet ediyor. Siz bu şirketin avukatı olarak
bu geziye gider misiniz? (Bu sorunun daha
zor versiyonu ise şöyle: Bu şirkette çalışan
kurum içi avukat (in-house) olsanız tatile
gider misiniz? Şirkete dışardan danışmanlık veren ya da işlerini takip eden avukat
olsanız bu geziye gider misiniz? Avukatların bağımsızlığı ilkesinin değerlendirilmesi
konusunda sorulan bu sorunun, kurum içi
ya da bir işveren avukata bağlı çalışanlar
gibi farklı koşullarda çalışanlar avukatlar
açısından değerlendirilmesi oldukça ilginç
ve bir başka yazıda ele alınabilecek bir
konudur).
Bu soruya sorumlu avukatın verdiği cevap
ise çok net: Hayır! Çünkü avukatlar müvekkilleri ile fazla yakınlaştıkları zaman,
gerektiğinde toplumun çıkarını onların
çıkarına tercih etmeleri gitgide daha da
zorlaşır.

Sorumlu avukatlardan, özellikle şirketler
ile çalışanlarının rollerinin “şirketleri
yanlış yapmaktan alıkoyma müdürü” gibi
göründüğü ve bunun şirketler tarafından
pek de tercih edilmediği bir gerçek. Ancak
sorumlu avukatların aslında yaratıcılığı
da barındıran bir rolleri vardır. Müvekkillerinin yaptığı işi, bulundukları sektörün
durumunu ve gereklerini çok iyi şekilde
kavrayan sorumlu avukatlar, bu bilgilerini
yaratıcılıkları ile harmanlayarak, korudukları toplum değerlerine uygun çözümler
üretmeyi hedeflerler.
Ne sorumlu avukatın ne de taraf avukatın
hukuku, sosyal adalet standartları ekseninde eleştirmediğini fark etmişsinizdir.
Avukatlık yaklaşımları arasında hukuk
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sistemlerini eleştiren ve sosyal
adaleti kendisine amaç edinen ve
hatta bu yolda reform yapmaya hazır olan yaklaşım ise etik eylemci
(moral activist) avukatlıktır.
Etik eylemci avukatlar, özel meslek etiği kurallarını reddederler.
Onlara göre avukatlar da diğer
tüm vatandaşlar gibi genel ahlak
kuralları ile bağlı olmalıdır. Bu
görüşe göre, her avukat, kendi özel
hayatında hangi ahlaki yaklaşımı
benimsiyorsa mesleğinin icrasında da onu temel alarak hareket
etmelidir. Yani onların kendi
görüşlerindeki “adil” ya da “iyi”
davranış ne
ise mesleki
tavırları da
o eksende
olmalıdır.

oluşursa, o işi bırakırlar. Burada
tabii ki malum soru aklımıza
geliyor: Mevcut piyasada avukatların kendi inançları sebebiyle iş
reddetme lüksü var mıdır?

fikri ile ilgilenmezler. Bunu yerine,
hukuk sistemini daha adil olması
için değiştirmeye niyetlenip bu
değişimde rol almanın avukatların sorumluluğu olduğunu iddia
ederler. Varolan hukukun kendi
inançları ile paralel olması durumunda ise aynı sorumlu avukatlar
gibi hareket edeceklerdir.
Benzer şekilde, adalete ulaşmanın
yolunun kendi müvekkillerinin çıkarlarını sonuna kadar savunmaktan geçtiğine inandıkları durumlarda da taraf
avukatlar gibi
hareket edecek;
gerekirse yasa
boşluklarını
kullanacak, hukukun sınırlarını zorlayacak,
hukukun kendisini değiştirmek pahasına
da olsa adalete
ulaşmayı
hedefleyeceklerdir.

Etik eylemci avukatlar,
müvekkilleri ile bir iş ilişkisine
girmeden önce ahlaki sınırlarını
çok net bir şekilde belirtirler.
Hatta devam eden işlerinde de
bu sınır aşılırsa, yani kendi kişisel
inançlarına ters düşen bir durum
oluşursa, o işi bırakırlar.

Etik eylemci
avukatların,
yaptıkları
işlerle bağlı
olarak etik
sorumluluktan kaçmaları da mümkün değildir.
Etik eylemci
avukatlar,
müvekkilleri ile bir
iş ilişkisine
girmeden önce ahlaki sınırlarını
çok net bir şekilde belirtirler.
Hatta devam eden işlerinde de bu
sınır aşılırsa, yani kendi kişisel
inançlarına ters düşen bir durum

Burada en büyük problem de, bir
işveren avukat altında çalışan avukatların iş reddetmesinin mümkün
olup olmadığıdır. Sanıyorum etik
eylemci avukatlığın, kendi bürosunun sahibi olmayan avukatlar için
oldukça zorlayıcı bir hal alabildiğini düşünmek yanlış olmayacaktır.
Sorumlu avukatların aksine etik
eylemci avukatlar, hukuk sisteminin içine gömülü olan adalet

Etik eylemci
avukatların
savundukları
ahlaki değerler
birbirinden
farklı olabilir. Örneğin bir avukat,
savaş suçlularının her ne olursa
olsun yargılanması ve cezalarını
çekmeleri gerektiğini düşünür-
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ken, bir başka avukat, savaş suçlularının
olayın üstünden belli bir zaman geçtikten
sonra yargılanmasının adil olmadığını
düşünebilir. Bu durumda ilk etik eylemci
avukat bir savaş suçlusunun ceza alması
için elinden geleni yaparken diğer etik eylemci avukat, aynı savaş suçlusunun ceza
almaması için canla başla çalışabilir.
Tüm bu avukatlık yaklaşımları, avukatların kendilerine seçecekleri etik yaklaşıma karar vermeleri aşamasında, onlara
kaynak olacak teorilerdir. Avukatların
kendilerine, bu yaklaşımlardan birini,
mutlak suretle benimsemelerini beklemek
gerçekçi olmaz. Ancak bu teoriler sayesinde belki de avukatların etik ikilemlerle
yıllarca kendi kendilerine baş etmelerinin
önüne geçilebilir.
Bu teorilerden ufak parçaları alarak kendilerine bir etik yaklaşım oluşturmaları,
benimsemeleri avukatların işini kolaylaştıracaktır. Ve tabii ki bunun bir gün
içinde yapılmasını beklemek de gerçekçi
değildir. Dünyada birçok başarılı meslek
hikayesinde gördüğümüz gibi, bazen avukatların kendileri için en doğru yaklaşımı

bulmaları uzun bir mesleki yolculuk ile
mümkün olabilmektedir. Son olarak David
Luban’ın, avukatların kendi etik bütünlüklerini (integrity) sağlamaları ile ilgili
tavsiyesini paylaşmak isterim: “Benim
tavsiyem, kendi kanaryanızı dikkatli bir
şekilde seçmeniz. Kanaryanızı bir kez seçtikten sonra onu asla görmezden gelmeyin.
Gerekirse bir kâğıda “bunu asla ve asla
yapmam!” formülü yazın, bir zarfa koyun,
çekmecenizde saklayın ve arada sırada
çıkarıp kendinize ne yazdığınızı hatırlatın.
Ve kanarya öldüğü zaman, oradan derhal
uzaklaşın.” 5

Bu yazıda etik ve ahlak kelimeleri birbirlerine
alternatif olarak kullanılmıştır.
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