başkan’dan

Değerli Meslektaşlarım,
Birliğimizin, barolarımızın, meslektaşlarımızın ve mesleğimizin
geleceği üzerinde son derece önemli sonuçlar doğuracak bir seçimin
arifesindeyiz. Bu aşamada özellikle ifade etmek isterim ki; seçen seçilen ilişkisinde benim temel kabulüm, seçenin görevlendiren, seçilenin
görevlendirilen, seçenin efendi, seçilenin hizmetçi olmasıdır.
Zira ve bana göre seçilenin görevi, seçenin verdiği görevi yerine
getirmektir. Birliğimiz bağlamında bu görev; ‘çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği kurumsal yönetim kurallarını uygulamak, en önemli kaynağımız olan meslektaşlarımızı verimli ve başarılı kılacak sistemleri oluşturmak,
değişimin çok hızlı ve çok yönlü olduğu bugünün dünyasında, mesleki ve toplumsal fırsatları erken yakalayıp iyi değerlendirmek, mesleğimizin, ülkemizin
ve insanlığın geleceği olan genç meslektaşlarımızın sorunlarına karşı duyarlı
olmak, bu amaçla onların geleceğine yatırım yapmak, sorun çözücü bir yaklaşımla onları rahatlatacak, geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak, mesleğin
alanını genişletecek projeksiyonlar ve projeler geliştirip uygulamak, yaptığımız işleri daha da iyi yapmak, hep beraber el ele vererek daha etkin çalışmak
ve böylece yaratacağımız sinerji ile Birliğimizi, barolarımızı ve mesleğimizi
yüksek değer yaratan bir topluluk haline getirmektir.’
Yaşama dair, yaşamı anlamlı kılmaya dair güçlü ve doyurucu
amaçlarla ilgili düşünce ve hedefler üzerine yapılan çalışmaların hemen hemen hepsi, özveri, bir davaya adanmışlık, inanmışlık, yaratıcılık, kendini gerçekleştirmek, bir şey olmak değil, bir şey yapmak,
önemli değil, değerli olmak gibi hedefleri işaret eder. İnsana, mesleğe,
meslektaşlara hizmet etmekle ilgili görevlere talip olanların, bu hedeflerin bilincinde olmaları gerekir ki, geride kalan süreçte yönetim olarak biz bu bilinç ve anlayışla hareket ettik.
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Başkan’dan

Değerli Meslektaşlarım,
Eserlerinde modern toplumun yapısını eleştiren, insanın haksızlıklara ortak olmadan toplumda yaşayamayacağını ileri süren Alman
oyun yazarı Bertolt Brecht’in önemli eserlerinden birisi de ‘Bay Kerner’in
Öyküleri’dir.
Bu öykülerden birisinde Bay Kerner, bir gün vadide yürürken, birden ayaklarının suyun içinde olduğunu fark eder, önce bu durumu
çok önemsemez. Derken suyun giderek yükseldiğini görür. Suyun çok
fazla yükselmeyeceğini düşünür ve umursamaz. Suyun giderek yükselmesi ve çenesine kadar gelmesi üzerine panikler ve bir kayık bulmak umudu ile çevresine bakar. Kayık bulmaktan umudunu kesmesi
ve suyun boyunu aşmaya başlaması üzerine yüzmeye başlar. Ve anlar
ki, kayık kendisi.
Bu öyküyü sizinle paylaşmamın nedeni kayığın biz olduğumuzu,
baroların ve Barolar Birliği’nin yönetimine talip olanların ve olacakların kayığın kendileri olduğunu bilmeleri gerektiğidir. Yani kayık,
siyasi görüşlerimiz ve tercihlerimiz değildir, dernek değildir, parti değildir. Kayık biziz. Seçim sizin!
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