
                                 5 NİSAN TURNUVASININ DAYANILMAZ AĞIRLIĞI  
 
Spor rekabet içerisinde dostça kardeşçe bir yarıştır. Spor bir yandan insanların yarışarak, 
kazanma hırslarını ve egolarını tatmin etmeyi sağlarken öte yandan kazananı takdir ederek 
alkışlayarak hoşgörülü olmayı hırslarını bastırmaya ve kontrol altında tutmayı ve paylaşmayı 
da öğretir. Spor aynı zamanda evrenseldir. Tıpkı müzik tiyatro sinema edebiyat şiir gibi kimin 
tarafından yazıldığına, söylendiğine ve yapıldığına bakılmadan okunduğu, dinlendiği ve 
seyredildiği için evrenseldir. Tüm bu sanat dalları gibi sporda insanları kentleri ülkeleri 
toplumları birbirine yakınlaştırır kaynaştırır ve insanlar arasında barışı kardeşliği ve 
hoşgörüyü geliştirir. Spor aynı zamanda İnsanlarda aidiyet duygusunu da yaratır. Sporun bu 
bireysel ve sosyal katkıları yanı sıra mesleki anlamda katkıları da tartışmasızdır. 
 
 
Üzülerek söylemek gerekir ise mesleğimiz yani avukatlık dayanışması ve dostluğu fazlaca 
olmayan bir meslektir. Gelinen rekabetçi ortamda Hobbes’un insan insanın kurdudur 
sözünü, avukat avukatın kurdudur haline çevirmek yadırganacak bir durum değildir. 
Dayanışması az olan mesleğimize dostluk ve dayanışma duygularını kazandıracak en önemli 
araçlardan birisi spordur. Bu nedenle meslektaşlarımızın ve baroların sportif faaliyetlere 
katılım ve destek vermesi görevi olduğu gibi aynı zamanda mesleki gelişme ve dayanışma 
için bir zorunluluktur. 
 
 
Sevinerek söylemekte gerekir ise Türkiye ölçeğinde ve dünya ölçeğinde sportif karşılaşmalar 
yapan tek meslek avukatlık ve tek meslek örgütü de barolardır.1998 yılından ilk defa iki 
baronun karşılıklı futbol maçı ile başlayan ve 1999 yılında 5 takımın katıldığı Türkiye 
avukatlar futbol şampiyonası bu gün 40 futbol takımı, 10 a yakın basket bay bayan takımları 
ve yine 10 civarı voleybol bay bayan takımları ile yaklaşık 1000 avukatın katıldığı 2 yılda bir 
yapılan avukatlar spor oyunları ile çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. Yeni branşların eklenmesi 
ile çok daha ciddi sayılara ulaşmak mümkündür. Bütün bu süreç boyunca mesleki tanışma 
mesleki gelişme ve mesleki dayanışma anlamında büyük yol alınmıştır. 
 
 
Ayrıca her yıl 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında düzenlenen turnuvalar ile çeşitli il 
barolarının kendi özel günlerinde düzenledikleri turnuvalar ile bu etkinlikler iyice 
zenginleştirilmiştir. İşin başında sporu seven birkaç fedakâr avukat arkadaşın sırtından 
yürüyen bu süreç Barolar Birliği’nin, baroların destek ve katılımları ile nitelik ve nicelik 
olarak daha iyi organizasyonlar yapılması sonuçlarını doğurmuştur. 
 
 
Bu yıl 5 Nisan Avukatlar Haftası kapsamında yapılan spor oyunlarının ev sahipliğini İzmir 
Barosu üstlenmiştir. İzmir Barosu’nun ev sahipliğinde futbol basket ve voleybol ve masa 
tenisi branşlarında yapılan turnuva şu ana kadar yapılan en iyi turnuva olması nedeni ile 
bundan sonra yapılacak turnuvaları ve diğer baroları da sıkıntıya sokmuştur. Gelen konuk 
baroların karşılanmasından başlayarak, otel saha, kokteyl, gala yemeği gibi her şey ayrıntıları 
ile düşünülmüş, planlanmış ve asıl önemlisi bütün bu işler yapılması çok zor hale gelecek 
kalite ve özen içerisinde planlanmış ve yapılmıştır. Artık bütün baroların önünde İzmir 
Barosu’nun düzenlediği organizasyon bir çıta olarak durmaktadır. Bu durum 5 Nisan 
turnuvalarına ilişkin ev sahipliği konusunda talebin azalacağını düşündürtmektedir. Bu 
turnuvada emeği geçen İzmir Barosu Yönetimine, orada bizleri yalnız bırakmayarak iyi bir ev 
sahipliği örneği veren baro yönetici ve organizasyon komitesinde yer alan avukat arkadaşlara 



ve katılımı ile organizasyonu zenginleştiren ve güzelleştiren tüm diğer baro mensubu avukat 
arkadaşlara katkılarından dolayı teşekkür ediyor. Yeni organizasyonlarda görüşmek dileği ile 
saygılarımı sunuyorum. 
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