BİRİKİMLER V TAKDİM VE PLAKET TÖRENİ
KONUŞMASI
Muharrem BALCI, 17.12.2016 BİSAV
Değerli Dostlar, Sevgili Öğrenciler; Birikimlerimize, Şölenimize, Takdim ve Plaket Törenimize hoş geldiniz.
20 yıl, dile kolay. Bu bir övünme değil, birlikte gerçekleştirdiğimiz bir gayretin kıvancıdır.
Malumunuz, bu topraklarda kalıcı, ciddi, istikrarlı çalışmaları unutalı çok zaman oldu. Bize
hep Alman Ekolünü özendirdiler. Almanlar ciddi ve istikrarlı çalışmalar yaparlar dediler. Biz
de o Almanofillere ciddi ve istikrarlı çalışmanın bir örneğini göstermeye çalıştık. Bu Milletin
özlemini gidermeye çalıştık. Bu bizim icraatlarımızdan sadece birisiydi.
Asıl yaptığımız, yapmaya çalıştığımız ise, her BİRİKİMLER Takdim Gecesinde anlattığım ve
dikkat ettiyseniz buraya çıkan her öğrencinin de vurguladığı gibi, hukukun yaygınlaştırılması, kılcal damarlara ulaştırılması gayretidir.
Böylesi bir gayreti 20 yıldır, hiç tatilsiz, fasılasız, her hafta Salı akşamları sürdürme gayretimiz 20. Yılında BİRİKİMLER V olarak sizlerle buluştu. İstanbul’da 20 yılda 900 civarında
sunum yapılmış. BİRİKİMLER’dekiler sadece makaleye dönüştürülen sunumlardır. Rabbime
hamd ediyorum. Genç Hukukçular Hukuk Okumaları İstanbul Salı Ders Grubu’nu değerli
alkışlarınızla takdim ediyorum.
Bu salonda bulunan ve buraya meşru mazeretleri nedeniyle katılamayan Genç Hukukçulara
iyi bakınız. Bu kardeşlerimiz bugün, ülkemin her yöresinde, hatta yurt dışında hukuk çalışmalarını yürütmeye, hukuku yaygınlaştırmaya, özgürlüklerin ve adaletin teminatı olmaya
çalışıyorlar. Hukuku ekmek kapısı, nem’alanma imkânı olarak görmüyorlar. Kendileri için
değil, insan ve insanlık için hukuk üretiyorlar.
İşte Dr. Ramazan Uslubaş, Doktora çalışmalarını Türkiye’de yürütmüş, Almanya’da doktorasını tamamlamış bir Türk, Alman vatandaşı. Hukuk üretmeye çalışan kardeşimiz BİRİKİMLER V’teki sunumuyla şu an plâketini almak üzere İstanbul’a geldi, aramızda.
20 yıl önce İstanbul’da başlayan çalışma, 9 yıl önce Ankara’da meyvesini verdi. Fasılasız 9
yıldır Ankara’da Perşembe Grubu olarak derslere, sunumlara devam ediyorlar. Bu vesileyle
başta Şerife Gül Arıman ve İbrahim Hakkı Beyazıt olmak üzere tüm öğrencilere şükranlarımı
sunuyorum. Öğrenci dedikse, Hukuk Öğrencisi, Stayer, Avukat-Hâkim-Savcı ve her kademeden Öğretim Görevlileri ve Öğretim Üyeleri, ben de dâhil bu çalışmalarda öğrencidirler. Bu
vesileyle huzurlarınızda bulunan Ankara Perşembe Ders Grubu’nu alkışlarınızla takdim
ediyorum.

Yıllar önce İstanbul’da katıldıkları hukuk derslerini 3 yıl önce Gaziantep’te Derslere dönüştüren Dr. Ahmet Bozdağ, bürolarını okula çeviren ve Danışman Hukuk Bürosu örneğini yaşatan
Av. Elif Korkmaz ve Av. Mehmet Ali Korkmaz kardeşlerime ve tüm öğrencilerine de hepiniz adına şükranlarımı sunuyorum. Gaziantep Çarşamba Ders Grubu öğrencileri de değerli
takdir ve alkışlarınızla huzurlarınızda.
2 yıl Ankara’daki derslere Konya’dan gelerek katılan Hamza Demir ve arkadaşları, kendi
aralarında yaptıkları okumaları Değerli emekli Hâkim kardeşim Muhammet Göktaş öncülüğünde Ekim ayında Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Derslerine dönüştürerek Konya Pazar
Grubunu oluşturdular. Konya Pazar Ders Grubu, değerli alkışlarınızla huzurlarınızda.
Değerli dostlarım,
Ülkemiz ve bölgemiz bir yangın yeri. Küresel ihanet şebekelerinin ülke içinde ve bölgede
oluşturduğu katliamlar, yıkımlar bizleri derinden üzüyor. Bu bir kader değil. Ne var ki zor
oyunu bozuyor ve zaman zaman çaresiz kaldığımızı düşünüyoruz. Halep'te katliama engel
olmak değil ama Halep'ten göçenleri ağırlamak kahramanlık oluyor.
Bunun yanı sıra, yıllardır işaret ettiğimiz hukuk maalesef atlanıyor, es geçiliyor. Taraftarlık,
amigoluk kol geziyor. 1986 yılında arkadaşlarıma “Alan Çalışmaları” yapmalıyız, özellikle
sosyal bilimler alanında ve hukukta özgün çalışmalar yapmalıyız, demiştim. Gereğini de Hukukçular Derneği ve Hak arama zeminlerinde bulunarak göstermeye çalışmıştık.
Geldiğimiz noktada, ülkede müfredatı aşamayan hukuk eğitimi ile başbaşayız. Değerli
hocalarım alınmasın ama mevcut yüksek öğretim sisteminden tüm eğitim kurumlarımız payını
alıyor, tabii ki de hukuk fakülteleri ve pek tabii ki hukukla ilintili STK’larımız da payını alıyor. İşte Genç Hukukçular Hukuk Okumaları derslerini bu düşüncelerle başlattık ve ısrarla,
sizlerin de katkılarıyla, bir alan çalışması olarak başlattık sürdürüyoruz. Arzum ve temennim,
burada genç arkadaşlarımın da söylediği gibi, bir okul çalışmasına dönüştürmek, bir ekol
oluşturmak.
Değerli dostlar;
Eleştirinin, teklifin, yaptırımın olmadığı yerde hukuk da adalet de olmaz. Unutmamamız
gereken lafı İngiliz Lord Action söylemiş, bizde de benzerleri vardır. İktidar ifsad eder,
mutlak iktidar mutlak ifsad eder. İnsan zaaflı varlık. 1960 Anayasasını hazırlamakla görevli sözümona hukukçular gibi, “nasıl bir anayasa istiyorsunuz?” diye muktedirlere soran
hukukçular olmamak üzere çalışıyoruz. “Şüpheden devlet yararlanır” diyen hukukçulardan
olmamak için çalışıyoruz.

Hukukçulara çok iş düşüyor. Unutmamalıyız ki, iktidarların ille de yanında veya karşısında olmak gerekmez. Uzağında da olunur. Belki böylece özgün çalışmalar yapılabilir.
Duygusal patlamalarla, sloganik zihin ve bilgilerle duyarlılığımızı koruyamayız. Bugün
başımıza gelen felaketlerde, asıl işlerini yapmayanların, kendi alanlarında insanla ilgilenmeyenlerin, kitle psikolojisinin boy gösterdiği alanlarda olmalarının payı vardır.
Dostlarım,
Hiçbir zaman “bizi takip edin” demedik, demeyeceğiz. Bizimle olun, bize güç verin, birlikte üretelim, birlikte insanlık yararına iş yapalım diyoruz. Nitekim 20 yıldır bizimle birlikte olan, Genç Hukukçulara kapılarını, bilgilerini, gönüllerini açan hocalarımız aramızda.
Mazeretleri nedeniyle katılamayanlar var. Hepinize tüm Genç Hukukçular adına şükranlarımı
sunuyorum. Şunu bilmenizi istiyorum. Sizlere yönlendirdiğim Genç Hukukçuların, sizlerle
istişareleri ve bilgilendirmeleriniz, yönlendirmeleriniz sonrasında bana aktardıkları, kıvanç
duymanıza yeter de artar.
Bu vesileyle yeri gelmişken,
-

-

-

18 yıl boyunca salonlarını Genç Hukukçulara tahsis eden Bilim ve Sanat Vakfı’na
şükranlarımızı sunuyorum.
Bu kürsüden 3 yıl önce Hukuk Vakfı’nın kurulacağını söylemiştim. Hamdolsun Vakfımız kuruldu. Genç Hukukçuların çalışmalarına, burslarına katkıda bulunuyor. Vakfımızın kuruluşunda Kurucular olarak vakıf adam sıfatını taşıyan dostlarıma ve Vakfımıza katkıda bulunan Genç Hukukçularımıza şükranlarımı sunuyorum.
BİRİKİMLER’imizin hazırlanması ve basımında, Genç Hukukçulara değerli kitapların
ücretsiz olarak ulaştırılmasında yüksek özverileriyle, aynı zamanda Hukuk Vakfımızın
da kuruluşunda yer almalarıyla gönüllerimizi fetheden Osman Şansal, Mehmet Kılıç
ve MAHYA Yayınları temsilci ve çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum.
Çalışmalarımıza destek veren Hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum.
Elbette ki en büyük teşekkür, “Marifet İltifata tabidir, Müşterisiz meta zayidir”
özdeyişinde olduğu gibi, 20 yıldır bıkmadan, usanmadan, sertifika ve diploma beklentisi olmadan, Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Derslerine devam eden, diplomasız
Genç Hukukçulara olacak. Allah hepsinin bahtını açık, gönüllerini zengin, geleceklerini payidar, insanlığa hizmette sebatkâr eylesin. Ben onlardan razıyım, Allah
da onlardan razı olsun. Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu kardeşlerimizin
diplomaları, sizler için üretip yaygınlaştırdıkları hukuk ve sizlerin teveccühleridir.

Değerli dostlarım;
Sizden her zaman olduğu gibi istirhamım;
Bu çalışmalara, bu gençlere, bundan sonra da katılacak gençlere yardımlarınızı, katkılarınızı
esirgemeyin. Bilgi ve tecrübelerinizi, imkânlarınızı paylaşın.
Emin olun pişman olmayacaksınız. Şu an ülkenin adliyelerinde, her dereceden hukuk ve
yargı kurumlarında, bakanlığında, külliyesinde, Anayasa Mahkemesinde, Yargıtay’ında, üniversitelerinde, duruşma salonlarında, CMK çalışmalarında, karakollarında, tüm hak arama zeminlerinde Genç Hukukçular birbirleriyle karşılaşmaktan, birlikte
mücadele etmekten memnuniyetlerini aktarıyorlar. Bu mutluluğu sizlerle paylaşmaktan da
onur ve kıvanç duyuyorum.
Bu ülkenin insanları hukukun en güzeline, adaletin isabetlisine layıktır. Bizler liyakatin
delisi olmaya devam edeceğiz. Küsmeyeceğiz, ötelemeyeceğiz, ertelemeyeceğiz, üç maymunu oynamayacağız, elimizi taşın altına koyduk, çekmeyeceğiz. Ecrimiz Allah’tan,
dualarımız Milletten.
Sağlıcakla kalın.
Allah’a Emanet Olun

