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BARO YÖNETİMLERİMİZ YENİLENDİ
Özdemir ÖZOK∗

Avukatlık Kanunu’nun 82. maddesine göre her iki yılda bir barolarımızın genel kurulları toplanmakta ve başta baro başkanı olmak
üzere yönetim, disiplin ve denetim kurulları yanında, Türkiye Barolar
Birliği delege seçimleri yapılmaktadır. Bu yıl ekim ayı içinde 73 baromuzda genel kurul yapıldı; 36 baromuzda eski başkanlarımız yeniden
seçildi, 37 baromuzda da ilk defa aday olan başkanlarımız seçildiler.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na seçildiğim 2001 yılından bu
yana, 2000, 2002, 2004 ve 2006 dönemlerinde seçilmiş baro başkanları
ve kurullar üyeleri ile “savunmanın bağımsızlığı”, “hukukun üstünlüğü”
ve “eksiksiz demokrasi” diye özetleyebileceğimiz ilkeler çerçevesinde
uyum içinde önemli işler başardık. Bunları geçmiş genel kurullara
sunduğumuz raporlarda ayrıntılı olarak arz etmiştik. Önümüzdeki genel kurula sunulacak raporda Türkiye Barolar Birliği’nin yaşamış olduğu gelişmeyi bir kere daha gözler önüne sereceğiz. Bu dönemlerde
barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarında görev yapmış, ancak
şimdi görevde bulunmayan her kademede sorumluluk yüklenmiş arkadaşlarımıza olumlu katkılarından dolayı şükranlarımı bir kere daha
sunmanın mutluluğunu yaşamaktayım. Bu dönem seçilen arkadaşlarımızla da, hukukçuluğun verdiği güven ve özveri ile, eskiden olduğu
gibi savunma görevini büyük sıkıntılar içinde yapan meslektaşlarımızın karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırma bağlamında el ve
gönül birliği ile yararlı ve güzel işler yapabileceğimize inanıyorum.
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Türkiye Barolar Birliği’nin seçimli genel kurulu 2009 yılının Mayıs
ayında Ankara’da yapılacaktır.
Genel Kurul’a katılacak üye sayısı, barolarımızdan seçilen 319 birlik
delegesi, 78 baro başkanı ve daimi delege olan üç Türkiye Barolar Birliği önceki başkanı ile toplam 400 kişiye ulaşmaktadır. Türkiye Barolar
Birliği’nin bu genel kurulunda da Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın
yanı sıra, yönetim, disiplin ve denetim kurulları seçimi yapılacaktır.
Dileğimiz, mesleğimizin ve ülkemizin ağır koşullarında, meslektaşlarıyla ve barolarımızla bütünleşerek çözümler üretecek dinamik bir
yönetim anlayışının yeniden egemen olmasıdır. Çünkü her geçen gün
yurt ve meslek sorunları katlanarak ağırlaşmaktadır. Bu sorunlar sarmalı ile birlik yönetimi tek başına baş edemez, ancak gerçek bir birliktelik yanında karşılıklı sevgi, saygı, anlayış ve güvenle bu sorunların
üstesinden gelinebilir. Bu güne kadar bir başarı elde edilmişse bunun
tek nedeni bu anlayışın sürdürülmesindendir. Hiçbir meslektaşımızın
başka bir meslektaşına, hiçbir baromuzun başka bir baromuza ve tüm
bunların yanında birlik yönetiminin de hiç birine duyarsız kalmasına
olanak yoktur. Yaşanan ulusal ve uluslar arası olaylar nedeniyle gelecek günler çok daha ağır ve çetin geçeceğe namzettir. Bu ağır ve çetin
koşullar ancak birlik ve birliktelik anlayışıyla aşılabilir. Gün sevginin,
ilginin, hoşgörünün, birlikteliğin ve mesleki dayanışmanın günüdür.
Ulusal ve uluslar arası ölçekte yaşanan ve gelecek günlerde daha da
ağır bir biçimde yaşanacak siyasal, sosyal ve ekonomik sorunların üstesinden ancak bu anlayış ve yaklaşımla gelinebilir. Çünkü lütfen etrafınıza şöyle bir bakın; insani ilişkiler de çoğu kez kişisel çıkar öne
çıkmış, kurumsal yarar yerine, bireysel yarar amaç olmuş, toplum lideri olduğunu söyleyen kişiler kolektif başarıdan çok kişisel başarı ve
otoriteyi tercih etmiş, “sivil demokratik toplumun vazgeçilmez kurumları”
siyasi partiler lider odaklı dar kadroların tutsağı olmuş, bütün bunların sonucu toplumun dengesi/balansı bozulmuş ve bu olgu tüm kurumlara yansımış, böylece bir gurup siyaset bağımlısı azınlık dışında,
karamsarlık dalga dalga yayılmaya başlamıştır. Bütün bu olumsuzluklar zaten geleneklerden kaynaklanan şiddeti ve kaba gücü kutsayan
eğilimlerin de etkisiyle insan ilişkilerinde gittikçe şiddeti ve hoyratlığı çağrıştırır olmaktadır. Görsel ve yazılı basının tek malzemesini bol
kanlı görüntüler eşliğinde tüyler ürperten cinayetler, linç girişimleri,
tecavüz olayları, vahşet dolu öyküler oluşturmaktadır.
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Artık hoşgörü, karşılıklı anlayış ve saygı gibi bir toplumun harcını
oluşturan kavramların tükenmişliğini yaşıyoruz. İşte bu sosyal ve toplumsal yapıda sürekli halkın içinde olan avukatlara ve onların meslek
örgütü barolara öncü görevler düşmektedir.
Bu görevlerin başında sorunlarını asgariye indirmiş, geleceğe
güvenle bakan daha sağlıklı bir “avukatlık mesleği ve savunmayı temsil
edecek tam bağımsız baro örgütlenmesini gerçekleştirecek avukatlık yasası”
değişikliği çalışmaları gelmektedir. Mesleki sorunlarımızı iki yönüyle
değerlendirmek durumundayız. Birisi büromuzda özgür ve bağımsız
bir biçimde mesleki çalışmalarımızı yürütmemiz, müvekkillerimizle
sağlıklı ve mesafeli ilişki içinde olmamız, ikincisi öncelikle yargının diğer iki ayağı yargıçlık ve savcılık kurumlarıyla eşit, saygın ve mesafeli
iş birliğimizi sürdürebilmemizdir. Bu ilişkilerde kuşkusuz meslek örgütlerimiz barolarımızın ağırlığı ve saygınlığı büyük önem taşımakla
birlikte her meslektaşımız da mesleğimizi gerekli biçimde temsil edecek donanıma, bilgiye, cesarete ve girişime sahip olmalıdır. Öncelikle
bu tür birikimleri elde etmiş yüksek moralli meslektaşlarımıza ihtiyaç
vardır.
Tüm bunların gerçekleşebilmesi için öncelikle bu ilke ve kavramlara avukat arkadaşlarımızın inanması, sorunlarını çözemediği yerde
yanında güçlü ve etkili baro tüzel kişiliğini hissetmesi, her koşulda
Türkiye Barolar Birliği yönetiminin yanlarında olacağına koşulsuz bir
biçimde güvenmesi gereklidir. Yönetimimiz döneminde olaylara yaklaşım biçimimiz ve uygulamamız bu anlayış ve duyarlılıkla olmuştur.
Dileğimiz yeni dönemde bu duygu ve yaklaşımların daha da derinleşmesi ve birlikteliğin gücü sadece meleğimize, meslektaşlarımıza
değil tüm ülkemize verimli ve yararlı çalışmalar sunmasıdır.
Geçmiş dönemde baro yönetimlerimiz bu anlamda çok yararlı çalışmalar yapmışlardır. Özellikle İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi’nin
31 Mayıs - 1 Haziran 2008 tarihlerinde Galatasaray Üniversitesi salonlarında gerçekleştirdiği “Avukatlık Mesleğinin Geleceği ve Staj” konulu
kurultay mesleğimizin mevcut durumu ve geleceği hakkında çok ciddi tespitlerin yapılmasına neden olmuştur.
Bu başarılı çalışmanın notları kitap haline getirilmiş tüm barolara,
Türkiye Barolar Birliği delegelerine ve hukuk fakültelerine gönderilmiştir. İnceleme olanağını bulduğum bu çalışmanın notlarından kendi
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adıma çok önemli sonuçlar çıkardım, bunların önemli bir kısmını yaşama geçirmek için yönetim kurulumuzun değerli üyeleriyle değerlendireceğiz. Yeni dönemde çok önemli bir kaynak olacağına inandığım bu
çalışmayı gerçekleştiren İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Başkanı
sayın Av. Berra Besler’i kutlar, katkı sunan herkese teşekkür ederim.
Barolarımız tarafından gerçekleştirilecek bu ve benzeri çalışmalar
mesleğimizin geleceği bakımından çok önemli çalışmalardır. Bu çalışmalar Türkiye Barolar Birliği yanı sıra barolarımızı ve meslektaşlarımızı doğrudan ilgilendiren yararlı çalışmalardır. Benzeri çalışmaları
zaman zaman Ankara ve İzmir barolarımız gibi birçok baromuz da
gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda Ankara Barosu’nun artık gelenekleşen “Hukuk Kurultayı” çalışmaları sonucu ortaya çıkan eserler mesleğimiz ve meslektaşlarımızın yararlandığı çok önemli bilgi kaynağı
olarak büyük ilgi görmektedir.
Bütün bu çalışmalar ve ortaya konan ürünler Türkiye Barolar
Birliği’nin esin kaynağı olmaktadır. Gelecek dönemde de, meslektaşlarımızla bire bir görüşmelerimizde edindiğimiz bilgiler yanında barolarımızda yapılan bu gibi çalışmalardan derlenen bilgiler önemli kaynağımızı oluşturacaktır.
Böylece meslek sorunları başta olmak üzere, yıllardır savunduğumuz “Eksiksiz demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve hukuk
devleti” kurum ve kavramlarının yaşama geçmesi yanında barolarımız
ve Türkiye Barolar Birliği haksızlığın, adaletsizliğin, eşitsizliğin, yolsuzluğun yılmaz mücadelecisi olacaktır. Ayrıca, özgürlük, barış, huzur ve kardeşliğin savunucusu ve güvencesi Türkiye Barolar Birliği ve
barolarımız olacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle geçmiş kurban bayramınızı ve yeni yılınızı sevgi ve saygılarımla kutlar sağlıklı, mutlu nice yıllar dilerim.
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