başkan’dan

Değerli Meslektaşlarım,
Hepimizin çok iyi bildiği üzere, her iki senede bir Ekim ayı barolarımızın seçim ayıdır. Buna göre önümüzdeki Ekim ayında seçimlerini tek
yıllarda yapan birkaç baromuz dışında diğer bütün barolarımızda seçim
var. Dileğimiz bu seçimlerin biz avukatlara yakışan bir olgunluk, düzey
ve nezaket içerisinde geçmesidir.
İster seçim, isterse bir başka yarışma olsun, bir yarışı kazanmanın
ahlaki hiçbir anlamı yoktur. Önemli olan yapılan yarışın adil, eşit koşullarda ve etik kurallara uygun biçimde yapılmış olması ve yine seçim
sonrasında seçilenlerin üstlendikleri sorumluluğun hakkını vermesidir.
Esasen seçilenler için yapılacak iş bellidir ve bu: ülkemize, mesleğimize,
meslektaşlarımıza, barolarımıza hizmet etmek, bu amaçla yeni değerlerler üretmektir.
Demokrasi, yarışmaya, yani seçenlerin tercihine dayanmakla, farklı
düşünce ve inançları kurucu unsur olarak kabullenmeyi, yani siyasi çoğulculuğu, yani fikirlerin birbirleriyle serbestçe rekabet etmesini, bütün
bunlara bağlı olarak karşı siyasi düşüncelerin ve felsefelerin kendilerini
ifade etmelerini, örgütlenmelerini, siyasi eşitliğe dayanarak gerçekleştirilen düzenli seçimleri gerektirir.
O nedenle demokrasi “ağır bir yüktür” ve onu herkes taşıyamaz. Genel siyasette olduğu gibi baro siyasetinde de esas olan ilkeli ve omurgalı
olmaktır, dürüstlüktür, tarafsızlıktır, hizmet etmeyi ve bu amaçla yeni
değerler üretmeyi her şeyin önünde tutmaktır. Bir meslek örgütü olan
baroyu siyasi bir çizgiye çekmek, baro üyesi avukatları “sen sağcısın, sen
solcusun, sen ilericisin, sen gericisin, sen liberalsin” şeklinde kodlamak,
bölmek, cepheleştirmek, ötekileştirmek, bir tür siyasi sicil kaydı tutmak
ne baro yönetimlerine, ne de avukata ve avukatlık mesleğine yakışan bir
tarz değildir.
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Düşünce polisliğinden hiçbir farkı olmayan bu yaklaşım, çoğulculuğu ve farklılığı kurucu unsur olarak kabul eden demokrasinin temel
değerlerine, insanı insan yapan en temel özgürlüklerden olan seçme/
tercih özgürlüğüne saygısızlık olduğu kadar, beşeri/insani ilişkilerin
doğasına ve avukatlık meslek etiğine de aykırıdır.
Sadece avukata, avukatlık mesleğine ve etiğine değil, insana yakışmayan bir diğer basitlik ise hukukun diliyle değil, sokağın diliyle
konuşmak ve yazmak, isim ve imza kullanma dürüstlüğünü göstermeden insanları karalamak, iftira atmak ve bu yolla itibarsızlaştırmaya çalışmaktır. Bu tür davranışlar sadece avukatlık mesleğine ve
etiğine değil, siyasi etiğe de aykırıdır. Genel siyasete olduğu kadar
baro siyasetine de aykırı olan bu tarz anlayışlar benimsendiği ve uygulandığı, bu bağlamda siyaset, toplumumuzu sinsice zehirleyen biz/
öteki ayrımı üzerine inşa edildiği, kin ve nefret öğeleri kullanılarak
yapıldığı zaman iş çığırından çıkar, her gün hepimizin katkı yapması
gerek demokrasi zaafa uğrar, hak ve özgürlükler tehlikeye girer, mesleki ve toplumsal barış bozulur. Oysaki gelecek, kırmanın, dökmenin,
bozmanın, intikam almanın değil, bütünleşmenin, yeni kazanımların
günü olmalıdır. Onun için bizlere düşen görev, demokrasiyi, hoşgörüyü, sağduyuyu barolarımız için, ülkemiz için, dünya için emniyetli
kılmaktır.
Saygılarımla.

Av. V. Ahsen Coşar
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

