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Muharrem BALCI kimdir, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

1952 İstanbul doğumlu. 4 çocuk ve 4 torun sahibi serbest Avukat ve Yeşilay Genel Baş-

kanı. İnsan hakları aktivisti. 

Bir değil bir kaç neslin ağabeyi, bilge avukat gibi hoş yakıştırmalar var şahsınıza. Bu 

konuda ne düşündüğünüzü öğrenebilir miyiz? 

Bunlar gençlerin yakıştırmaları. Neslimizin son örnekleri olduğumuz için sanırım. Kulağa 

da hoş geliyor. Şaka bir yana 40 yıllık mücadele hayatının artılarını 60’lı yaşlarda görmen 

elbette ki mutluluk verici. 

Bu güne dek hukuk alanında yazdığınız birçok kitap ve makale oldu. Kendi kişisel 

internet sayfanızda bu kitaplarınızı, makalelerinizi, verdiğiniz röportajları ve diğer 

çalışmalarınızı yayımlayarak hukukla ilgilenenlere kolaylıklar sağlıyorsunuz. Bunu 

yaparken başlıca amacınız neydi? 

Uzun zamandır internet sayfamla ilgilenemiyorum. Şimdi bir arkadaşımız ilgileniyor. Ya-

kınlarda yine aktif bir sayfa olur umuyorum. 

Bir yetişme tarzımız var. Hep ötekiler için fakat ötekileştirmeden yaşamak. Yaşam hakkı 

ve savunma hakkı gibi hakların kutsallığı, başkalarının haklarının kutsallığından geçer. 

Sizin yaşam hakkınızın ve savunma hakkınızın kutsallığını savunursam kendi haklarımı 

da savunmuş olurum. Sizinkiler teminat altına alınınca benimkiler de teminat altına girer. 

Bireysel ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla yetiştik ve biz de öylece yetiştirmeye çalışı-

yoruz. Çevremdekiler ben demeyi unutup biz demeyi şiar edinen insanlardır. 

Yeşilay’ın dünü, bugünü ve buradaki görevinizi nasıl değerlendirirsiniz? 

Yeşilay 1920 yılında İngilizlerin İstanbul’u işgallerinde işgale karşı direnişi kırmak için 

İngilizlerin binlerce kasa içkiyi bedava dağıtması üzerine her düşünceden vatansever ay-

dınların kurduğu bir cemiyettir. Yeşilay o günlerde nasıl alkole karşı ve işgalcilere karşı 

mücadele ettiyse, bugün de aynı mücadeleyi sürdürüyor. İstanbul işgalden kurtuldu fakat 

ülke bağımlılıklardan kurtulmadı. Yani Yeşilay’ın görevi devam ediyor. Tüm bağımlılık-

lardan ve insanlık düşmanlarından kurtulana kadar da devam edecek. 

DOSTELLER ile nasıl tanıştınız? 

Hüseyin TAŞ vasıtasıyla tanıştım. Hüseyin’i de bir öğrencim tanıştırmıştı. Tanıdığım en 

katalizör adam. Bülent MUTLU ile zaman zaman istişarelerimiz olur. Onlar İstanbul’da 

bensiz, ben Adana’da onlarsız yapamayız. DOSTELLER’in çalışmalarını takdirle izliyo-

rum. Her yerde anlatıyorum. Allah gayretlerini mübarek kılsın. 

DOSTELLER'in yaptığı çalışmalar ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? 

DOSTELLER’in çalışmalarını Adana’da yakından görme imkânı buldum birkaç kez. 

Herkese de anlatıyorum. Bir gönül hareketi. Ancak bir iman-amel bütünlüğü içinde gönül 

hareketi. Önemsiyorum. Yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri mükemmel. 
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DOSTELLER'in bu güne dek gerçekleştirdiği projeler içerisinde en çok beğendiğiniz 

ya da beğendikleriniz hangileridir? Geleceğe yönelik olarak DOSTELLER’in hangi 

projelerde yer almasını arzularsınız? 

DOSTELLER’in hangi projede yer almak istedikleri tamamen kendi yönetimlerin kararı-

dır. Kimseye sosyal faaliyetlerde rol biçmek doğru olmaz. O zaman adama derler, “gel 

birlikte yapalım”. Benim işim bana bile fazla. Onlarınki de aynı. Yaptıkları işi zaten güzel 

yapıyorlar. 

Su Kuyusu  ve Katarakt projeleri, özellikle Gıda Bankacılığı. Gıda Bankacılığı Projeleri, 

birçok STK için rehber çalışma oldu. Üstelik bu çalışmaya kattıkları heyecan görmeye, 

yaşamaya değer. Emeği geçenlerin hepsini kutluyorum. 

Eklemek istedikleriniz? 

Sosyal Sorumluluk projeleri içinde yer alan herkesi önemsiyorum. DOSTELLER de mü-

kemmel bir sosyal sorumluluk projesi, bir erdemliler hareketidir. Umarım Adana ve ülke-

nin her yerinden katkılar olur, bu erdemliler hareketi daha da büyür. 

 

Tekraren ifade etmeliyim ki, DOSTELLER sadece Adana’nın değil, tüm ülkenin hatta 

Afrika’nın yüz akıdır. Şükranlarımız da yetersiz kalır. 

 

 


