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Dava adamı olmayı Mehmet Akif Ersoy gibi tarif edebilen var mıdır bilemiyorum.
Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, dizesinde ne de güzel tarif ediyor dava adamı
olmayı Akif.
Dava adamları adam sen de diyemez, lokmasını lokması olmayanı düşünmeden yiyemez.
Bana ne, beni sokmayan bin yaşasın, her işe burnunu sokmayacaksın, Dünya’yı sen mi kurtaracaksın, kendi gemini kurtar başkalarından sana ne, diyemez.
Dava adamları komşusu açken tok yatamaz, zulme kulak tıkayamaz, yanlışa göz yumamaz,
yanlışı görmezden gelemez, bir günü ile diğer gününü aynı geçiremez.
Dava adamları vasat olamaz, tek düze klişe yaşayamaz. Dava adamlarının yaşama dair sevdaları davaları vardır. Dava adamları lokmasını da, bilgisini de paylaşmadan edemez.
Dava adamlarının kıymetleri ne hikmettir ki öyle pek bilinemez.
Dava adamları bazen bir peygamber, bazen komutan, bazen kral, bazen Devlet Başkanı, bazen bir sivil inisiyatif kurumunun Başkanı, bazen muhtar, bazen de bir semtteki her hangi bir
insandır.
Onlara destek olmak, dava için yaptıkları çalışmalara yardımcı olmak, böylece davanın bir
parçası olarak dünyanın daha paylaşımcı bir huzur gezegeni haline gelmesine katkı sunmak
gereklidir.
Ama işte bundan çoğunlukla kaçınılır, daha çok kolay olan önyargı, eleştiri ve çokça konuşmak tarzı tercih edilir… Hasetlikten olsa gerek, ne olacak aynısını bende yaparım kolaycılığı
dillendirilir. Ne yazık ki bu çoğunlukla böyledir.
Bir dava adamı vardı, hala dava adamı olan… Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanıydı… Tam da
yukarıdaki ya da yukarıdakini aşan dava adamı olma tarifine uyan, benimde Genel Başkanım
olan Sayın Muharrem Balcı.
Yeşilay Cemiyeti çok özverili Genel Başkanlar görmüştü… Ama Yeşilay Cemiyetinin çıtasını
ve vizyonunu onun kadar yukarıya kaldıran bir Genel Başkan gelmemişti Yeşilay Cemiyetine.
Göreve gelir gelmez tüm Türkiye’deki Yeşilay Şube ve Temsilciliklerine heyecan katmış,
böylece herkesin onun hızına uymak zarureti tezahür etmişti.

O bu çalışmaların yanı sıra birde hukuk çalışmaları, kursları veriyor, Türkiye’de yüzlerce hukukçunun daha evrensel ve kapsayıcı, kendini aşmış irtifada yetişmesine vesile oluyordu.
İşte bu dava adamını Ankara’dan gelen emirle bir gün Yeşilay Cemiyeti görevinden almışlardı.
Ne anlamakta güçlük çektiğim hadisedir ki, yıllar sonra benimle beraber Türkiye’deki 35 Yeşilay Temsilcisini de görevden aldılar ve Temsilcilikleri kapattılar.
Ama hayata dair yeni hikâyeler yazacaksanız, aman sen de deyip kenara çekilmezsiniz… Tıpkı Değerli Genel Başkanın çekilmediği gibi.
Sağ olsun geçenlerde Trabzon seyahati için Ünye’den geçerken Muhtarlığa uğrayarak kısa
süreli misafirim oldu, şeref bahşetti. Kendisiyle kısa süreliğine de olsa hasbihal etmenin mutluluğunu tattım.
Bu konuşmamızda gördüm ki, Sayın Muharrem Balcı hala bir milim şaşmadan dava adamlığını sürdürüyor, hukuk dersleri vermeye devam ediyor.
Yanlış anlamayın… Bu hukuk derslerinden milyarlarca para kazanmıyor… Bu dersleri bedava veriyor. Ne kârı var, kârı olmazsa vermez diye düşünebilirsiniz.
İşte dava adamı olmadan bu anlaşılamaz. Tıpkı 23 yıldır beş kuruşluk kârım olmadan yaptığım Yeşilay temsilcilik görevimin anlaşılamamış olması gibi. Ben Sayın Muharrem Balcı’dan adam gibi adam olmayı, ama özellikle dava adamı olmayı öğrendim.
Eskiden dervişler birbirlerinden ayrılırlarken, “Allah derdini eksik etmesin” derlermiş.
Ne diyelim… İnsanlığa hizmet etme manasında Allah benim de, sizin de derdinizi eksik etmesin, dava adamı Sayın Muharrem Balcı

