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'Genç Hukukçular'la başbaşaydık geçtiğimiz hafta. Ömrünün 20 yılı aşkın bir dönemini genç 

hukukçularla gerçekleştirdiği entelektüel çalışmalara adamış, hukukçu ve yazar Av. Muharrem 

Balcı için düzenlenen vefa gecesindeydik. Gece tam anlamıyla birikim gecesiydi diyebilirim. 

İslami düşüncenin, fikriyat kadar aksiyonun, temsilin, adanmışlığın isimlerini bir arada görmek 

de ayrıca çok değerliydi. Süleyman Arslantaş, Selahaddin Eş, Hamza Türkmen, Demet Tezcan, 

Gülden-Ümit Tezcan, Av. Güller Yıldız, Prof. Yücel Oğurlu, Doç. İlker Dere gibi fikir ve 

hareket isimleri de geceye ışık saçtılar. 

''Hukukun yaygınlaştırılması'' meselesini literatüre ve hafızalara nakşetmeye kendisini 

adamış bir hukukçu Muharrem bey. Tavizsiz adalet, hava kadar su kadar hayati olan hukuk, 

yargı önünde eşitlik, hukuk güvenliği, özgürlük teminatı gibi pek çok ilkeye de hayat 

içinde sağlama yaptıran bir çalışma temposu; hukukun yaygınlaştırılması ilkesi... 

Muharrem bey, müesseseci ve idealist bir neslin temsilcisi. Gençlerle tek tek ilgilenen, emek 

veren, onlarla oturup konuşacağı bir masayı, odayı, çatıyı, paylaşacağı çorbayı cidden düşünen, 

bunun için çabalayan, öncü bir nesil... Dernek, vakıf, grup, gazete, dergi, kitap yayımcılığı, 

akademik çalışmalar, dersler, buluşmalar, yürüyüşler... Bunlarla geçmiş değerli, anlamlı, her 

saniyesi bereketli bir nimet gibi yaşanmış, yaşanan bir ömür. 

Şöyle dedi o akşam; 'arkadaşlar, sadece vefa yeterli değildir, birlikte iş yapabilme imkân 

ve özelliklerimizi kaybetmemeliyiz. Genç Hukukçular olarak şefaat tanımımızı 

hatırlayın: Şefaat, önden gidenlerin arkadan gelenlere, arkadan gelenlerin de önden 

gidenlere ulanması, amellerini birleştirmesidir, demiştik.' Tevhidi bir zincir geliyor benim 

aklıma böyle düşününce, bitmeyen bir bayrak yarışı, yürüyüşün hiç sonlanmadığı geniş ve 

kalabalık bir cadde... Muharrem Balcı o akşam gençlere; ''insan biriktirin' dedi... Adam 

kazanmak eski zamanların işiydi şimdi devir başka demeden, yalnızlığa, bireyciliğe düşmeden, 

yılmadan hep bir arada okumak, düşünmek, ideallere doğru yürümekti onun temennisi... 



Gençlere açık bir üniversite gibi düşünsel kapılar açmak, vakıf-insan olmak, himaye, 

dostluk, arkadaşlık, kardeşlik, hareket muhiti kurmak gibi önemli işlevleri yerine getiren 

bir insan... Gecenin sonunda 'Hukukun Yaygınlaştırılmasına Adanmış Bir Ömür, 

Muharrem Balcı' kitabına da ulaşı misafirler... Kitabı kaleme alan Doç. İlker Dereli de 

hukukçu olmadığı halde Genç Hukukçuların Okuma gruplarında yetişmiş bir sosyal bilimci... 

Ne güzel bir şey bu, insanın insanla çiçek açması... Bu yaşanmışlıkta hepimiz için değerli 

dersler var... 

 
 


