5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN
“En özgür insan, tutkuları mantığa, mantığı da adalete bağımlı insandır” sözü
ile tanınan 17 ve 18. yüzyıllar arasında yaşamış ünlü Fransız hukukçu Henri
François D’Aguesseau, avukatlar için de "Hakimlik kadar eski, fazilet kadar
asil, adalet kadar gereklidir! Bütün diğer mesleklerin genellikle hemen
boyunduruğa vurulduğu sırada o, mutlu ve sakin bağımsızlığını koruyarak her
zaman yaşamaya devam etti” der.
Thibeaudeau, ise; "Bilimin, doğruluğun, istiklalin, şerefin saldırılardan
kurtulduğu sığınak" olarak "Baro"yu tanımlamaktadır.
Paris Kraliyet Mahkemesi Savcısı Nicolas-François Bellart ise, "Avukatlar
topluluğu, en mükemmel, en ziyade itibara layık öyle şerefli bir insanlar
birliğidir ki, mutat doğruluğu az görür ve uygulamada kusursuzluk derecesine
kadar varırlar. Eğer fazilet toplum tarafından kovulsaydı, son sığınağı
avukatların yanında bulurdu" diyerek avukatlık mesleğinin ne denli onurlu ve
nedenli bağımsız bir meslek olduğunu vurgulamıştır
HUKUK, AHLAK, ETİK ÜZERİNE!
Sophokles’in, ‘Antigone’ isimli eserinden bir bölüm:
Antigone suçlu sıfatıyla kral Kreon’un huzuruna getirilir ve aşağıdaki
sorgulama başlar:
Kreon : Neden emrime karşı geldin? Emrimin ne olduğunu bilmiyor
muydun?
Antigone: Biliyordum. Nasıl bilmem? Herkese ilan edildi.
Kreon: Demek buna rağmen benim emrime karşı koymaya cesaret
ettin.
Antigone: Bana emir veren Tanrı değildi. Tanrı biz fanilere böyle bir
emir vermemiştir. Senin emirlerinde, insan sözlerini Tanrıların
yazılmamış, değişmez kanunlarından daha üstün yapacak bir kudret
bulunduğunu zannetmiyorum. Çünkü bu kanunlar dün ve bugün
yaşamıyorlar, bunlar ezelden beri hep vardırlar ve ne zamandan
beri var olduklarını da bilen yoktur..
Yaşamak için değil, onurlu bir yaşam sürmek için gereksinim
duyduğumuz hukuk ve haklar, ‘insanın, insan olarak sahip olduğu
ve doğarken beraberinde getirdiği onurdan’ kaynaklanır. O nedenle

yirminci ve yirmi birinci yüzyılın egemen değeri haline gelen insan
hakları, modern toplumun bilinen tehditlerine karşı insan onurunu
korumak için bugüne kadar geliştirilmiş en değerli, en vazgeçilmez
haklar toplamıdır...
Bu hakları bazen kanun kitaplarında , külliyatlarda, içtihat ve
mevzuat yazılımlarında bulamayabiliriz. Bu durum bizi ümitsizliğe
sevk etmez zira biz diğer uygulamacıların aksine normların değil
hukukun üzerine yemin etmiş bir mesleğin mensuplarıyız.
Aradığımız haklar, kanunların satırlarında yer almıyorsa hukuk aşıkı
düşünürlerin, bilim adamlarının sadırlarında yani mana
derinliklerinde mutlaka bulunacaktır
‘Aramakta olduğumuz iyiliğin servet olmadığı açıktır; çünkü servet
sadece faydalıdır ve başka bir şey içindir. Aradığımız şey erdemdir.’
Bu sözler Aristoteles’e ait.
Avukatlık mesleğinini erdemi ise itiraz etmektir.
Avukat antitezdir, avukat karşı duruştur, avukat tepkidir, bizatihi
aksiyon olan bir reaksiyondur…
Soylu bir isyandır avukatlık.
Onun işi ahlaka dayalı bir isyandır
Çağımızın büyük ama tanınamamış filozof-sosyologlarından olan
Nurettin TOPÇU işte bu ahlakı betimlemiş, isyanın bestesini
yapmıştır.
Onun en önemli eseri belki de “İsyan Ahlakı”dır…
...Çünkü özgürlük, düşüncede değil harekettedir. Bu noktadan hareketle
olacak ki, Topçu, özgürlüğü ısrarla irade ve hareketten yola çıkarak
tanımlamaktadır. Böyle bir tanıma göre, özgürlük, “içten veya dıştan, iradeye
yabancı hiçbir kuvvet tarafından zorlanmaksızın, iradenin, kendi seçimi ile yine
kendisini belli bir harekete zorlayabilmesidir.
Ancak böyle bir ontik‐epistemik temeli olan özgürlük kendini salt
determinasyondan kurtarmış olur.
Artık belli bir amacı ve hedefi olan özgür bir hareketle insan,
yeni bir değişim ve gelişim yaparak içten ve dışarıdan gelen
engellere karşı kendisinin dışına çıkmış olur. Bu da gösteriyor
ki, Topçu’da özgür hareket, isyanla da direkt bir ilişki
içerisinde olduğundan temelde bir isyandır.
Avukatlığa başlarken ettiğimiz yemini bir kez daha hatırlayalım?
“Hukuka, ahlaka, mesleğin onuru ve kurallarına uygun
davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine and içerim”

Her isyan bir harekettir ancak her hareket bir isyan değildir. Bir
hareket, ancak kendinden güç olarak üstün ancak meşruluk olarak
alt düzeyde bir sisteme yönelirse isyan adını almaktadır.
Yemin metnimizden hareketle, avukatın isyanı gücünü hukuk ,ahlak
ve meslek kurallarından meşruluğunu ise namus ve vicdandan
almaktadır.
Avukat namus ve vicdan yoksunu her harekete isyan halindedir. Bu
isyana bazen savunma denmektedir, bazen hukuki yardım bazen de
hukuki bir talep…
Elbette her savunma, her hakuki yardım veya her talep bir isyan
anlamına gelmeyebilir. Nurettin TOPÇU’nun İsyan Ahlakı dediği
fakat avukat literatüründe ise meslek kuralları ve ahlak olarak
isimlendirilen üstün normlara uyulursa işte o zaman avukatın eylemi
soylu bir isyana dönüşür ve şer odaklarını ürkütür! Egemenler
rahatsız olurlar…
Eğer insanın her eylemi ‘hareket’ kavramı içerisinde
değ erlendirilecek olursa bü tü nü yle ‘hareket’ determinizme indirgenmiş olur.
Oysa Topçu’da hareket, iradenin kendi dışına çıkmasıdır, daha mü kemmele
duyulan özlemdir, başka bir ifadeyle iman, isyan ve vicdandır. Bundan dolayı
hareketin özü nde herhangi bir davranışa indirgenmiş basit eylemler değ il,
iman,
irade, isyan, vicdan, şuur ve özlem vardır. Bu niteliklerinden dolayı hareketin
hedefi sonsuzluktur, yü zü hep sonsuzluğ a çevrilidir.
Çünkü hareket, “sonsuzluğun bir çağrısı, bir yankısıdır: Oradan gelir, oraya
gider
Ayrıca her hareket evrensel bir oluşa doğru yöneldiği için isteyerek yapılan
her harekette ahlakiliğin damgası vardır. O zaman denilebilir ki, “hareket
iyiliktir”
Bizim için “hareket” meslek onuruna ve kurallarına uygun yapılan
meslek faaliyetleridir, yeri geldiğinde Antigones’un yaptığı gibi
buyruğa ve kanuna değil hukuka uygun icra edilen savunma
sürecidir, hak aramadır...
Dünyaca ünlü olması gerekirken unutturulan büyük deha,
anadoluculuk akımının maalesef takipçisiz lideri Nurettin TOPÇU’nun
kaleme aldığı İsyan Ahlakı, içinde tek kelime avukat geçmemesine
ragmen bizi anlatıyor, bizi tarif ediyor.
Hukuksuzluk, haksızlık, adalet tanımazlık dalga dalga demir külçeler
gibi üzerimize geldiğinde şairin
“Alnınız en soylu isyandır demir külçelere…” Erdem BAYAZIT

dediği gibi avukatlar başta ettikleri yeminin gereğini yerine
getirecekler ve ahlaklı bir isyanla hukuksuzluğa karşı duracaklardır.
Haksızlığa ve hukuk tanımazlığa isyan eden ahlaka selam olsun…
Avukatlar günümüz kutlu olsun

