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BİRİKİMLER I Ödül Töreni Konuşması 

Muharrem BALCI 

17.10.2003, Darüzziyafe 

Değerli Davetliler, 

Bu gün burada yaptığımız etkinlik, bir hukuk okumaları çalışmasının meyvelerinin toplanmasıdır. 

Öncelikle bu kutlamaya katılımlarınızdan ve desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum.  

Bu genç arkadaşlarımızla verimli bir üç yılı geride bıraktık. Üç yıl içinde arkadaşların her biri, 

yaptıklarını diğer arkadaşlarıyla paylaşarak ve katlanarak bu güne geldiler. Bunun anlamı şudur: 

Bu toplumda insanlar “sonucu öngörülebilen” her külfete, en üst seviyede fedakârlıkla katılırlar 

ve katılacaklardır. Bizlere de bu katılımlara en üst seviyede destek vermek düştü. 

Bizden önceki kuşak, belki hukuk çalışmalarına pek duyarlı değildi. Fakat genel anlamda önleri-

ne getirilen güzel projelere, çalışmalara destek vermekten geri de kalmazdı. Hukuk, toplumumu-

zun dikkatine geç dönemlerde getirilmiş olduğundan hukuk çalışmaları da bu günkü pratiğimizde 

görüldüğü gibi ancak siz ve sizin gibi hukukseverlerden destek almaktadır. Buradan hareketle her 

zaman ifade ettiğimiz hususu yineleyebiliriz: Her güzel proje, o projenin altına elini sokacak in-

san gücü ve katılımı bulacaktır. Bizler bu gün bu güzelliğin nimetini sizlerin destekleriyle yaşıyor 

ve paylaşıyoruz. Eminim ki daha nice güzel nimetlere erişecek ve paylaşacağız.  

Burada hazirunun aklına önemli bir soru takılmıştır eminim. Burada olması gereken başka birile-

ri yok mu? Birçoğunu tanıdığınız kimi insanlar neden burada yoklar? Bu sorunun cevabı şudur: 

Burada bulunan davetliler, genel itibariyle bu çalışmadan haberdar olan, çalışmayı merakla takip 

eden, sonuçlarını gözleyen ve önemlisi hukukçu olsun olmasın bu ve benzeri çalışmaları destek-

leyen insanlardır. Her biri sivil toplum çalışmalarının gereğini kavramış ve onu eylem haline ge-

tirmeye çalışan ve çalışanları destekleyen insanlardır. Bu güzel insanlar elbette ki bugünkü güzel-

liği bize yaşatan kardeşlerimizin yanında olan insanlardır. Benim için hepsinden de önemlisi bu 

katılımcılar ve davetliler dostlarımızdır. Çalışmalarımızı her zaman desteklemiş güzel insanlar-

dır. Bu ülkede daha nice güzel platformlarda diğer katılımcılar da farklı güzellikler sergilemekte-

dirler. Takdir edilir ki sınırlı imkanlarla hepsini buraya davet edebilmek mümkün olmazdı.  

Ayrıca bu çalışma gönüllü bir çalışmadır. Yapısal bir çalışma değildir. Öğrenmek ve öğrendikle-

rini hayata geçirmekten başka bir amacı yoktur.  

Öğrenilenlerin hayata geçirildiği yerler, çalışmaya katılan arkadaşlarımızın destek verdiği sivil 

toplum çalışmalarının mutfaklarıdır. Bu nedenle bu mütevazı çalışmanın tanıtım programına ga-

zeteci ve muhabir çağırmadık.  

Üç yılı geride bıraktık ve dördüncü yıla başlamış bulunuyoruz. Birinci yıl 10-12 kişi, ikinci yıl 

20-25, üçüncü yıl 65 kayıtlı öğrenci. Arkadaşlarımızın bir kısmı yurt dışında yüksek lisans veya 

doktora programlarında, bir kısmı değişik vesilelerle İstanbul dışında değişik görevlerde oldukla-
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rından programa katılamamışlardır. Kıt imkânlarla ama çok yüksek bir moral ile geçen üç yıl 

içinde arkadaşlarımızla 70’i aşkın konuyu birlikte araştırdık ve hem yazılı hem sözlü aktarımla 

güzel bir çalışma örneği ortaya koymaya çalıştık. Bu gün de bu çalışmanın siz değerli misafir 

destekçilere sunumunu yaşıyoruz. Arkadaşlarım böyle bir günü fazlasıyla hak ettiler. Hele de 

akranlarının yapamadıkları, hatta kendilerinden önce bu tür çalışmalarda bulunup da erken emek-

li olanlar dikkate alındığında fazlasıyla hak ettikleri takdir edilecektir.  

Arkadaşlarımızdan kimileri üç yıl boyunca tek bir ders boş geçirmeden bu çalışmaları yürüttüler. Daha 

ötesi, çalışmalarını bir kısmı burada temsilcileri bulunan sivil toplum kuruluşlarına da aktardılar ve 

onların mutfak çalışmalarına katıldılar. Her türlü hukuk platformunun katılımcıları, destekçileri oldu-

lar. Araştırma ve inceleme yapma konusunda hocalarının ve üstadlarının takdirlerini topladılar.  

Sizlere, bildiğiniz ve hep şikayetçi olduğunuz bir hususu hatırlatayım. Dernek ve vakıflarda, ya-

pılacak işler ve araştırmalar, bir nevi sorumluluğun ciro edilmesi şeklinde komisyonlara havale 

edilir ve tabii ki çoğunlukla işin başında olması gereken kişilerin katılımlarının azlığı nedeniyle 

de bu çalışmalardan akamete uğrar. Fakat GENÇ HUKUKÇULAR HUKUK OKUMALARI tam 

üç yıl boyunca bir kere olsun akamete uğramadı. Görev savsaklaması olmadı.  

Şimdi de arkadaşlarımız bu yorucu özverinin sonuçlarını almaya geldiler. Siz değerli büyüklerinden 

de gerçekten çok değerli moral katkılarla buradan ayrılıyorlar. Eminim ki bu katkılarınız onları 

önümüzdeki yıllarda daha nice başarılara ve dolayısıyla övgülere ve Allah’ın rızasına ulaştıracaktır.  

Arkadaşlarımız, çalışmalarını bir ibadet bilinci içinde birlikte yaptılar. Allah’ın yardımını da, Al-

lah’ın kendilerine sunduğu nimet sofrasında birlikte paylaştılar. Nimete, arkalarını dönerek tek baş-

larına değil, hep beraber paylaşarak yaklaştılar. Sonuçta da üç yıllık önemli bir birikim ortaya çıktı. 

Bu birikim, paylaşmayı seven ve örnekliğini gösterenlerin ulaştığı bir nimet oldu. İşte bu nimeti 

şimdi, sizlerin de nimet gibi desteklerinizle yine sizlerle paylaşıyorlar.   

Biraz daha açayım: Hukuk, ilgi alanına aldığı insanlarda bir misyon üretmek ister. Çünkü hukuk 

adalet idesine ulaşmada araçtır. Adalet duygusuna ancak, bu ulvi duyguyu bir misyona dönüştü-

rebilenler yön verebilir. Adalet duygusuna yön verebilmek için mutlaka mazlum olmak da ge-

rekmez. Mazlumların konumunu idrak edebilmek de önemlidir ve bu önemin gereği, adaletin 

paylaşımında rol almayı gerektirir. Bu rol hukukçu misyonudur ve hiçbir hal ve şartta tek başına 

taşınamaz. Bu misyon aynı zamanda, terk edilemez ve ertelenemez bir onurdur.  

Bir yargılamanın gerçekleşmesinde bile iddia, savunma ve yargı sayesinde adalete ulaşılabilir. 

Hiçbir şekilde biri olmaksızın ve özellikle kutsal bir hak ve aynı zamanda görev olan savunma 

olmaksızın adaletin tesisi mümkün değildir. O halde adaletin gerçekleşmesinde rol alan unsurlar 

adaleti birlikte istemelidirler. Bu birlikte isteme eylemi, adaletin tesisine katkıda işbirliğini geti-

rir. Arkadaşlarımız bu duygu ve inançla, adalete ulaşma inanç ve eyleminde birlikte istemeye ve 

birlikte gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu anlayış içinde de gelecek hayatlarında hâkim, sav-

cı, avukat, akademisyen veya yönetici olmaktalar. 
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Amaçlarımızdan biri de, bu tarz çalışmanın birçok platformda ve özellikle sivil toplum kuruluş-

larında yaygınlaştırılması oldu. Gurup bu çalışmaya, önce “hukukun yaygınlaştırılması” slo-

ganını üreterek başladı. Sonra da “gönüllülük” ve gönüllülüğün gereği “gönül zenginliği” bağ-

lamında örnekliğini katarak devam etti. Gelinen noktada sizlerinde gördüğü gibi bir “şefaat zinci-

ri” oluşturdular. Bu zincir sadece kendi aralarında değil, mutfak çalışmaları yaptıkları sivil top-

lum kuruluşlarındaki gönüllülerle birleşti. Sanırım bundan sonra gözünüz arkada kalmayacak. 

Çünkü bu milletin ve insanlığın hukukunu araştıran, adaletin dağıtılmasına katkı sağlayan genç, 

dinamik, aktivist hukukçularınız var. Hukukçularınız sizlere, “özgürlüklerin teminatı olma” 

sözünü de vermektedir. Önümüzdeki günlerde yine bu güne kadar olduğu gibi birçok sivil top-

lum kuruluşunun hukuk çalışmaları taleplerine cevap vereceğiz.  

Malum alışkanlıkla hukuka sadece başı derde girdiğinde ilgi duyan kuruluşlarımızda da hukuka 

saygı ve yaklaşım için talep uyandıracak çalışmalar yapacağız. 

Ben bu genç arkadaşlarımın hepsini tanıyorum ve kendilerine hem müzahir hem de kefil oluyo-

rum. Bu arkadaşlar gerçekten de güzel işler yaptılar ve yapacaklar. Hepinizin huzurunda kendile-

rine teşekkür ediyorum.  

Onlardan en verimli çalışma modelini aldığım gibi, en güzel çalışma örneklerini de aldım. Çoğu 

zaman öğretirken öğrendiğimin farkına vardım. Bu zevki anlatabilecek kelimeler, kavramlar da-

ha üretilmedi. Bu tamamen içsel bir duygudur ve ben bu duygunun hazzı ile bu arkadaşlarımın 

arasındayım. Arkadaşlarımızın hukuka ve hak aramaya katkıları, bizlerin göğsünü kabartmaya, 

gözlerini yaşartmaya yeter. Allah onlardan ve siz destekçilerinden razı olsun.  

Bu gün bir tanıtım ve ödül törenini onurlandırmak üzere toplandık. Burada toplanmamız arkadaş-

larımızı ödüllendirmek içindi ve onlar sizlerden ödüllerini aldılar. Ancak, ödüllerini alırken, bir 

bakıma bizlere en anlamlı ödülleri de vermiş oldular. Ödüllerimiz, bizlere sundukları özverili 

çalışmalarıdır. Bu sadece elinizdeki kitap değil, kitabın dışında sunulmuş 40 civarında tebliğ ve 

aktarımdır. Bir düşünelim diyorum. Ödül almak kadar ödül vermek de mutluluk verici. Burada 

karşılıklı olarak ödül alışverişinde bulunduk ve karşılıklı mutluluğu tattık. Bu vesile ile GENÇ 

HUKUKÇULARA sizler adına da teşekkür ediyorum.  

Gurubun çalışmalarına ve bu tanıtım programına katkı sağlayan başta Türkiye Milli Kültür Vakfı, 

Bilim ve Sanat Vakfı, Hukukçular Derneği, Mazlumder, Tüketiciler Birliği, Araştırma ve 

Kültür Vakfı olmak üzere, çalışmalarımıza destek vererek bizleri onurlandıran sivil toplum ve özel 

kuruluşlarımıza, buradaki temsilcileri şahsında üyelerine ve çalışanlarına, isminin açıklanmasını 

istemeyen dostlarıma, üstad hukukçular hâkim, savcı, avukat ve öğretim üyelerimize, hazirun tüm 

katılımcılarımıza, büro personelime, şahsım ve GENÇ HUKUKÇULAR HUKUK OKUMALARI 

GRUBU adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 

  

  


