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Değerli Basın Mensupları ve İstanbul Barosu’nun Saygıdeğer Avukatları
Dünyanın hiç bir ülkesinde adli yıla bu kadar sancılı ve sorunlu girilmemiştir.
Dünyanın hiç bir ülkesinde savunma, yargıda olup bitenleri uzaktan seyretmemiştir.
Dünyanın hiçbir ülkesinde savunmayı temsil eden kurumlar, yargının kurucu unsuru olma
gerçekliğinden bu denli vazgeçmemiştir.
Başta etik olmak üzere klasik sorunlarla başlayan adli yıl tüm yargı organlarında ve barolarda yine
buruk kutlandı. Kronik sorunları dile getirmeye alışık yargı mensuplarımız ve baro başkanlarımız,
sorunlara devletçi yaklaşımla çözümler de sundular. Ancak;
Baro yönetimimiz ve Barolar Birliğimiz adli yıl açılış törenlerinde yaptıkları konuşmalarda kişi
hakları yerine, ulus-devletin haklarını savundular. Yargıdan ziyade bazı yargı mensuplarının
dertlerini dile getirdiler. Fakat konuşmalarda, icraatlarında olduğu gibi savunmanın ve avukatların
sorunlarına hiç değinmediler. Gündemlerinde adeta savunma yoktu, avukatlar yoktu.
Barolar Birliği başkanının konuşmasında 22 adet devlet sözcüğünün yanı sıra, üç kere birey, üç kere
de özgürlük kavramlarını kullandığını tespit ettik. Konuşma içinde savunma ve avukat sözcükleri
bir kerecik olsun geçmedi. İstanbul barosu Başkanının adli yıl açış konuşmasında da avukat ve
savunma sözcüklerine yer yoktu.
Kendi meslek örgütünün sorunlarına bu kadar uzak bir örgütlenme anlayışı, doğal olarak
meslektaşlarını ve savunmayı temsil edemez. Kendi sorunlarına sahip çıkmayan savunma, yargı
içindeki kutsal görevini yerine getiremez. Sonuçta yargının bir ayağı topal kalır ve savunmanın
etkin olmadığı yargı içinde kokuşmalar başlar.
Yargının leke kaldırmayacağını söylemek yetmez, yargının lekelenmesine duyarlı olmak gerekir.
Yargı ve yargının sorunları, Mit-Mafya-Sivil/Asker bürokrasi-Yargı ilişkileri yeni değildir. 28
Şubat sürecinde askeri bürokrasiden brifing alan sivillerden beklenenler gerçekleşmektedir. Gerçek
suçları ve suçluları gizlemede paravan yapılan brifingler, nihayet Neşter Operasyonlarıyla gerçek
yüzünü göstermiştir.

Tüm bu sorunların nedenlerini; savunma mesleğini, hukukun yaygınlaştırılması ve özgürlüklerin
teminatı olmayı üstlenenler bilmektedir. Tüm bu bilinenlere rağmen meslek örgütümüzün
savunmaya sahip çıkmak yerine soyut yargı sorunlarına vurgu yapması yargının sorunlarını
çözmeyecektir.
Yargının sorunlarının çözülmesini sadece devletten bekleyen anlayış, 50 yıllık fuzuli bekleyiştir.
Devleti, kamu kurumlarını, yargıyı ve tabii ki savunmayı işlevsel kılacak olan bireysel ve toplumsal
taleplerin örgütlü mücadelesidir. Ulus-devlet söylemlerini savunmanın bireysel ve toplumsal
taleplerine tercih edenler, devletin bu güne kadar yargı için yaptıklarını kafi görenlerdir.
Devletçi söylemin yargının ve mesleğin sorunlarına sahip çıkacağını beklemek safdillik olur.
Henüz 4. gününe girdiğimiz adli yıl, meslek örgütümüz TBB ve İstanbul Barosunun, savunmanın
ve dolayısıyla yargının sorunlarına kayıtsız kalmasıyla başladı. Gündem saptırmak için gündeme
taşınmış konularla uğraşarak, TCK tasarısının temel hak ve özgürlüklere ilişkin maddeleri yerine,
zina ve benzeri konularda takıntılarla geçirilen günler adli yılın büyük bir kısmını kapsayacak
görünüyor.
Adliye binaları, avukatların adliyelerle birlikte parçalanışı, hâkim ve savcıların girdiği otoparklara
avukatların girememesi, savunmanın sosyal güvenceleri gibi sorunlar ise Baromuzu ilgilendirmiyor.
TCK Tasarısı Komisyonunda çalışabilecek bir üyesini görevlendirmeyerek konuya duyarsızlığını
sergileyen Barolar Birliği, tasarının sadece zinaya ilişkin bölümünü tartışmaya çalışıyor.
Bünyesinde %40’lara varan oranda bayan avukat bulunduran Baromuz kendi üyelerinin
duyarlılığını dahi hissetmemekte.
Düşünce açıklamasının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması da Baromuzu
ilgilendirmemektedir. Bu koşullarda savunma görevini nasıl yapacağımız, ifade hürriyeti ile
savunma görevinin bağdaşırlığı dahi soru işaretleri ile doludur.
Bu ülkenin halkına, hukukuna, yargıya, savunmaya, savunma mesleğine sahip çıkacak
hukukçuları vardır.
Savunmayı, devletin, yargının, meslek örgütlerinin duyarsızlıklarına terketmeyeceğiz.
Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Dini, dili, ırkı, mezhebi, toplumsal sınıfı ne olursa olsun
kimsenin hakkı ihlal edilmemelidir. Bir hak ihlalinin karşısında olmamayı, içinde yer aldığımız
yargının ve savunmanın sorunlarına duyarsız kalmayı
kişi ve meslek onurumuza aykırı görüyoruz.
ÇAĞRI’mız, başta meslektaşlarımız olmak üzere, tüm yargı mensuplarına, “Özgürlükler ve
Hukukun Üstünlüğü” ilkesinde birleşmeye, “Hukukun Yaygınlaştırılmasına ve Özgürlüklerin
Teminatı Olmaya”, dır.
Hukukun Üstünlüğünün Hakim olması, bütün vatandaşlarımızın özgürlüklerini sonuna kadar
kullandıkları bir ortamın oluşturulması ve savunmanın yargının kurucu unsuru olarak kabul
edilmesi için tüm hukukçulara güç birliği ÇAĞRI’sında bulunuyoruz.

ÇAĞRI’mız
Statükonun gücüne, iktidarın cazibesine karşı, hukukun ve haklının sesi olacak bir Baro’ya,
hukukun her yönüyle etkin ve yaygın, savunmanın bağımsız, hak ve özgürlüklerin en geniş anlamda
teneffüs edildiği bir toplum olmayadır.
ÇAĞRI’mız
Aydınlık bir gelecek ve bizden sonraki kuşaklara adil ve müreffeh bir ülke bırakmak için tüm
aydınlarımıza, meslektaşlarımıza ve hukukun yaygınlaştırılmasına katkıda bulunan basınımızadır.
ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU
Tüm yargı camiasının adli yılını içtenlikle kutlar.
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