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Bereket Genel Yayın Yönetmenliğine
İlgi: Bahar 1999 sayısının “Hukuk Şakaları” yazısı.
İlgi ile takip ettiğim Bereket’in, Hukuk Şakaları başlıklı Internet Derlemeleri’ni
de diğer yazılar gibi okumaya çalıştım. Ancak, itiraf etmeliyim ki, Internet bazan, bizim
mesleğimizde henüz mesleğinin farkına varamamış meslektaşların veya apartman yön eticileri emekli subayların başvuru kaynağı “Avukatım Yanımda” kitabının sağladığı imkanı sağlamaktadır. Bir diğer benzetme ile, takvim yapraklarının bazı kişileri tarihçi o lmaya zorladığı gibi, bazı internet sayfalarının da, insanları bilgilendirmek yerine geyik
muhabbeti yaptırdığını görmek mümkün olabilmekte, her türlü teknik imkan, bu imkanı
kullanacak olanın elinde farklı şekillere dönüşebilmektedir.
Bereket gibi, içinde hizmet içi haberlerin haricinde, sektöre ilişkin haber ve yorumların da yer aldığı, editörünün ve sahibinin ifadeleri ve gayretleri ile, eleştiri ve tartışma geleneğinin önemsendiği dergide; mesleğimizin ve misyonumuzun farkına varı lmadığı bir toplumda hukukçuluğun daha fazla ayağa düşmesine vesile olacak yazıların
yer aldığını görmek üzüntü kaynağı olmuştur.
Tüm imkanlarımız ve gayretlerimizle, hukukun üstünlüğünün ve hukuk misyon unun öne çıkarılmasına çalıştığımız, şu, hukukun ayaklar altına alındığı dönemde, huku kçuluğu/avukatlığı sadece müvekkil-vekil ilişkisine indirgeyen, aslında her biri bir ince/inci akıl ürünü olan Temel Fıkralarından da nasibini almamış internet saçmalıklarının
derginizde yer almaması gerekirdi.
Hiç ihtimal verilmezdi ki, Bereket’in sayfalarında, sektör dışı yazılar sorumluların süzgecinden geçirilmeden yayınlansın, hukukun ve yargının temel unsuru olan savunma ve savunma işlevini yerine getiren avukatlık mesleği ve avukatlar geyik muha bbeti ile paspas edilsin. İhtimaldir ki, yazının derlemecisi de Avukattır. Bu ise daha v ahim bir gaflettir. Gaflet de insana has bir konum olmakla birlikte, giderilmesi, tekrarından vazgeçmek ve sonuçlarını ortadan kaldıracak güzel amel işlemekle ile mü mkündür.
Bu cümleden olarak, söz konusu fıkraların derleyicisinden, (husule getirdiği inf ial ve özür yerine kaim olmak üzere) kendisinin ve okuyucularının ufkunu açacak bir

fikri ürün beklemekteyiz. Bu kadar iz’ândan( 1) bizi mahrum etmeyeceğinizi umar, başarılar dilerim. .
Allah’a emanet olunuz.
Muharrem BALCI
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Lügattaki 1 ve 3 nolu karşılıkları anlamında (Ferit Devellioğlu, Osmanlıca –Türkçe Lügat, Ankara: Aydın
Kitabevi)

