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BİRİKİMLER II Ödül Töreni Konuşması 

Muharrem BALCI 

 01.12.2006, Feshane 

Değerli davetliler 

17 Ekim 2003’ten bu güne 

2003 yılının Ekim ayında Darüzziyafe’de üç yılı geride bıraktık demiştim. Bunu söylerken de ileri-

de beş yılları 10 yılları geride bırakabilir ümidinde fakat aynı zamanda endişesindeydim.  

Malumunuz, bu toprakların insanlarına istikrarı unutturdular. Güzellikleri yaşamanın hazzını unut-

turdular. Paylaşmayı unutturdular. Medeniyet hülyasını, azmi ve bereketi unutturdular. Rızık yerine 

riski öncelettiler.  

Fakat şimdi size, ‘altı yılı geride bıraktık’ diyorum ve genç arkadaşlarımdan özür diliyorum. İstikrar 

bu toprakların insanlarına geri dönüyor ve dönecek diyorum. Üstelik bir alan çalışmasında istikrarı 

yakalamanın ne kadar zor olduğunu bilen birisi olarak bunu önemsiyorum. Paylaşmayı öğreniyoruz 

ve gerçekleştireceğiz diyorum. Azmi ve sonucundaki bereketi yakalayacağız diyorum. Medeniyet 

hülyamızın gerçeğe dönüşeceğini görüyorum. 

Teşekkür 

2003’teki konuşmamda ayrıca, “bu toprakların insanları, sonucu öngörülebilen her külfete, en üst 

seviyede fedakârlıkla katılırlar ve katılacaklardır. Bizlere de bu katılımlara en üst seviyede destek 

vermek düştü” demiştim. Sonucu öngörülebilen olarak da HUKUKUN YAYGINLAŞTIRILMA-

SI’nı koymuştuk.  

Gerçekten de, Müslüman Hukukçu Bilinci ve Hinterlandı Oluşturma” yönündeki öngörümüz, arka-

daşlarımızın gayretleri ve siz dostlarımızın destekleriyle gerçekleşiyor. Bunun için genç hukukçu 

arkadaşlarıma, üstad hukukçulara, kendi alanında övgüye değer çalışmaları başaran siz değerli dost-

larımıza teşekkürü borç biliyoruz. Bizleri yalnız bırakmadınız, desteklerinizi sürdürdünüz. Öyle bir 

destek idi ki bu, genç arkadaşlarımızın önemli konularda araştırma yapmalarına, tebliğler sunmala-

rına, hatta kitaplar yazmalarına vesile oldu. Bu kadar değerli katkılar ve sonuçlar için Allah’a ne 

kadar şükretsek azdır. 

Yaptığımız bir alan çalışması fakat görüntü zengin 

Şöyle bir etrafınıza bakmanızı öneririm. Belki de birçoğunuzun dikkatini çekmiştir. Yaptığımız 

bir alan çalışması, fakat destekleyicileri sadece bu alanın üstadları değil. Birçok alan çalışmasında 

temayüz etmiş değerli insanlar tarafından destekleniyoruz ve bu mutlu gecemizde de bizler yalnız 

kalmıyoruz. Böylesi bir nimeti tatmak az kişiye nasip olur. Bunun nedenlerinden en önemlisinin, 

kendimize ve çalışmalarımıza HUKUKUN YAYGINLAŞTIRILMASI ilkesini şiar almamız ol-

muştur. Henüz birçok hukukçunun dahi mahiyetini kavrayamadığı HUKUKUN YAYGINLAŞTI-
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RILMASI ilkesi, bu genç arkadaşlarımızın beyinlerinden emeklerine, yazılarına ve eserlerine sirayet 

etmiştir. Bu sirayet, Tüketicinin Korunması Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Adli Yardım, Sa-

vunma Hakkı, Sosyal Güvenlik ve hepsini kapsayacak şekilde hazırlanmış BİRİKİMLER –I– ve –II– 

gibi çalışmaları size ulaştırmıştır. 

Amaç Hukukun Yaygınlaştırılması 

Arkadaşlarımız, yine dört yıl önce belirlediğimiz, sivil toplum kuruluşlarının mutfaklarında yer al-

ma hedefine sarılmışlar ve topluma borçlarını öder hale gelmişlerdir. Biz bu sonuca HUKUKUN 

YAYGINLAŞTIRILMASI diyoruz. Benim bu yaşımda ve yoğunluğumda birçoğuna göre angarya 

gibi görünen İstanbul İl Hakem Heyetinde görev alıyor olmamla, bu gençlerin bu çalışmaları sür-

dürmeleri, sundukları tebliğler ve önerdikleri çözümler, hep aynı hedefe yürümenin sonuçlarıdır. 

Hepsini sizin huzurunuzda bir defa daha tebrik ediyorum. 

Şimdi söyleyeceklerim bir övünme olarak algılanmasın. Genç arkadaşlarımızla Kurban ve Ramazan 

bayramlarının haricinde hiçbir hafta tatil yapmaksızın, hatta kitapların yazılacağı günlerde geceli 

gündüzlü, (tıpkı Baro seçim çalışmalarında olduğu gibi)  çalıştığımız günlerin bahtiyarlığını yaşa-

dık. Bu güne kadar tespit edebildiğimiz tebliğ sayısı 200 civarındadır. Tebliğler dışında bazı geziler, 

sempozyum aktarımları, sohbet toplantıları ve değerli üstadların genç arkadaşlara sunumları da 

önemli faaliyetlerimizdir.  

Baro seçim çalışmaları 

Yine bu arkadaşlarımızla, Türkiye’deki tüm Baro seçimleri tarihinin en önemli ve en verimli çalış-

masını 2004 yılında yaptık. Genç arkadaşlarımız seçimde 4 ayrı kitap yaptılar ve bunları 10’ar bin 

adet basıp dağıttık. 2004 yılına kadar 15-20 kişi ile sürdürdüğümüz seçim çalışmalarını 280 genç 

arkadaşımızla yürüttük. Herkesin başını döndüren bu seçim çalışması aslında bizim için bir eğitim 

çalışmasıydı ve alnımızın akı ile de çıktık. Camiamıza %137’lik bir artışla onur kazandırdık. Bu 

çalışmalarda, avukat arkadaşlarımızla aynı seviyede katılımla bize destek veren diğer değerli dostla-

rımızı unutmamız mümkün mü? Bir evvelki yılın seçim bütçesinin 30 katı bütçe ile seçimlere gir-

dik.  

Bu sözlerim, sanırım GENÇ HUKUKÇULAR HUKUK OKUMALARI ÇALIŞMASI’nın sadece 

kuru kuruya bir okuma olmadığını anlatmaya yeterdir. Arkadaşlarımızın her biri göğüslerini gere 

gere İstanbul Barosu 2004 seçim çalışmalarını sizlere, hukukun yaygınlaştırılmasını önceleyenlere 

adadılar. 2004 yılında koyduğumuz çıtanın değil üstünden, altından veya yanından bile mümükn 

olamamıştır.  

Arkadaşlarımız tecrübe kazanıyorlar 

Bir önemli tespit daha. Araştırma, inceleme, derleme ve yazılı hale getirmekle birlikte dinleyici 

kitlesine sunma işinin ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Ben bunu, çocuklarınızın sunum yaptıkları 

masanın titreyişlerinde daha yakın görmekteyim. Bir şey daha görmekteyim ki, bu çalışmalara katı-
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lan arkadaşlarımızın tecrübe sahibi oldukları ve hukukçu arayan her kurumdan bu arkadaşlarımız 

için önemli miktarda talepler geldiğidir.   

Üzüntü kaynağımız 

Üzülerek bir konuya temas etmeden geçemeyeceğim. Hukuk çalışmalarının en önemli engeli politik 

arena ve bu arenanın aktörleridir. Genç hukukçu arkadaşlarımız henüz okul sonrası hukuk birikimi 

ve pratiği donanıma dönüşmeden politik arenaya çekilmektedir. Gençlerin siyaseti öğrenmelerini 

hepimiz arzu ederiz. Pratik sahibi olmalarını da elbette isteriz. Ancak hukuku sadece siyasetin so-

nucu olarak gören anlayışın seçilme yaşını 25’e düşürmesini bir hakkın teslimi olarak görmedik. Bir 

hakkın teslimi öncelikle hukuka ve hukukun yaygınlaştırılmasına verilmeliydi. Henüz hakkını ara-

mayı ilke edinemeden, insanların politik arenada temsil makamına yükseltilmesini pragmatik bir 

atraksiyon olarak gördük. Hukuk çalışmalarından koparılan gençlerimizin tekrar hukuka döneme-

diklerini gördük.  

Siyasetin, hukukun yaygınlaştırılmasına öncelik vereceği günlerde hukukçulara duyulacak ihtiyacın 

sadece hukukçu politikacılarla giderilemeyeceğini anlatmaya çalışıyorum. Üstelik öyle bir dönemde 

anlatmaya çalışıyorum ki, AB’ye uyum için çıkarılan kanunların daha yürürlüğe girmeden 3-5 defa de-

ğiştirildiği bir süreci yaşıyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız işin öneminin biraz olsun kavranması gerek-

tiğine işaret ediyorum.  

Ödüller 

Değerli dostlarım. Yedinci çalışma yılımızda yine bir tanıtım ve ödül törenini onurlandırdınız. 2003 

yılında grup üyesi 56 arkadaşlarımıza plaket vermiştik. Bu yıl katılanların sayısı 200’e ulaştığı için 

sadece tebliğleri yayınlananlara plaket verebildik. Bu onları yazmaya teşvik içindi. Ancak siz değer-

li üstadların mutluluğumuzu paylaşmaları, bu çalışmaya teveccühleri ve destekleri tüm arkadaşlar 

için en önemli ödüldür. Arkadaşlarımızın çalışmaları da sizler için bir ödül olmuştur umarım. Bir 

bakıma burada karşılıklı ödül alışverişinde bulunduk ve birlikte bir mutluluğu tattık. Bu vesile ile 

GENÇ HUKUKÇULARA sizler adına, sizlere de Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu adına 

teşekkür ediyorum.  

Sözümüzü tuttuk 

Genç hukukçu arkadaşlarım adına, dört yıl önce verdiğimiz sözü tuttuk. Yıllar önce slogan olarak 

ürettiğimiz “hukukun yaygınlaştırılması” ilkesini, “gönüllülük” ve “gönül zenginliği” bağla-

mında devam ettirerek, kendi aramızda ve sizlerle bir ‘şefaat zincirine’ dönüştürdük. Bu şefaat zin-

cirinin en önemli göstergesi, böylesine sivil ve gönüllülük esasına dayanan çalışmanın 7 yıl boyun-

ca sürüyor olması ve daha nice 7 yıllara yayılacak olmasıdır. 

Tekraren belirtmeliyim ki, sizlerin hukuka, hukukçulara, hukukun yaygınlaştırılmasına yaptığınız 

ve yapacağınız destekler, milletimizin ve tabii ki genç hukukçu arkadaşlarımızın geleceğini aydınla-

tacaktır. Bu akşam burada, küçük çalışmaların bir araya gelerek büyük sonuçlar verebileceğine olan 
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inancımızı tazeledik. Her biri kendi alanında önemli mevkilere gelmiş dostlarımızın, genç hukukçu-

lara desteklerini gördük.  

Büyük sonuçların küçük çalışmalar olmadan gerçekleşemeyeceğini sizlerin katılımından anladık.  

Bu vesile ile bu geceye katılan tüm dost ve kardeşlerime şükranlarımı sunarım.  

Genç Hukukçu arkadaşlarıma da, imkânsızı başardıkları için ayrıca teşekkür ederim. Kendim ve 

sizler adına teşekkür ederim. Bizi takip etmekten ve desteklemekten dolayı mahcup olmayacaksınız. 

Umuyor ve inanıyorum ki, sizlerin katkıları ile birlikte Allah’ın yardımı hukukun ve hukukçuların 

yanında olacaktır.  

 

 

 


