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GENÇ HUKUKÇULAR HUKUK OKUMALARI GRUBU  

5. GELENEKSEL İFTARI KONUŞMASI 

Muharrem Balcı 

2 Haziran 2018, Ankara 

 

Değerli Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu öğrencileri ve konuklar. Yıllık Genel Kurul 

mahiyetindeki İftar Programımıza hoş geldiniz.  

Bu vesile ile uzaktan yakından gelmiş tüm arkadaşlarımı, iftara katılımları ve Derslerdeki özverili 

çalışmaları için tebrik ediyorum. İftar programlarımızı geleneksel hale getirdikleri ve büyük bir 

külfeti omuzladıkları, bizleri ağırladıkları, İstanbul’dan sonra ikinci ders programımızı 10 yıldır 

özveri ve bereketle sürdürdükleri için başta Şerife Gül Arıman ve İbrahim Hakkı Beyazıt kardeşle-

rimin şahsında Ankara Ders Grubumuza teşekkür ediyorum. 

Kayseri ve Bursa’da okumalar başlatan ve Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu ailesine ka-

tılmak için güzel çalışmalar yapan ve şu anda aramızda bulunan Kayseri ve Bursa Okuma Grupları-

nı da tebrik ediyor, hoş geldiniz diyorum.  

Bu akşam sizlere ülkemizin hukuk ve yargı süreçleriyle ilgili konuşma yapmak isterdim. Fakat 

Okuma Gruplarını dolaşıp bunları paylaştığımızdan güncel konulara değinmeyeceğim.  

Esasen güncel konularda paylaşımlarda farklılıklar olabiliyor.  

Ayrıca insanların gelecekleriyle ilgili tasarrufa ünlem işaretli olarak hakkımızın olmadığını da her 

geçen gün bir kere daha anlıyoruz.  

Geçen yıl Geleneksel İftarımızda ‘Evrensel İlkeler’imizden bahsetmiştim. Özellikle “şüpheden 

sanık yararlanır”, “beraat-i zimmet asıldır” gibi ilkelerden. Bunlar ve daha nice ilkeler biz hu-

kukçuların hayatları boyunca geleceğe umutla ve onurla taşıyacağımız ilkelerdir. Bu ilkeler güncel 

veya özel değil, geneldir genel. Bu güncelleri, teorik düzeydeki bilgilerimizle ele alıp işlemekte, 

sunum ve makalelere dönüştürmekteyiz.  

Yine “linç kültürü”nden bahsetmiştim. İhkak-ı hak gibi, İlahi ve beşeri tüm sistemlerin kabul 

edemeyeceği bir anlayışın pompalanmasının tehlikelerinden bahsetmiştim. Allah’a hamd olsun ki 

Genç Hukukçular, hukuka aykırılıklar karşısında susmayı erdem olarak görmediklerinden, bu 

yoldaki sınavlarından alınlarının akıyla çıkmaktadırlar. Bunu kıvançla söyleyebiliyorum. Son güzel 

ve anlamlı örneği MAZLUMDER’in OHAL RAPORU’dur. Genç Hukukçuların yapımıdır. Yıllar-

dır iftar programlarında ve derslerimizde eleştirdiğimiz konularda hukuk ve siyasal sistemin hiçbir 

ilerleme kaydetmediğini gördükçe de üzülüyoruz. Fakat bu bir yandan da geleceğe hazırlanmamız, 

bir hukuk toplumu olma yolundaki azmimizi de kırbaçlıyor.   
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GELECEKTEKİ TAVRIMIZ 

O halde, geleceğe hazırlanma yolunda daha bir emin adımlarla gidebilmenin yollarını aramalıyız 

ve arıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde mutad okumalarımız yanında, Hukuk Vakfı bünyesinde yap-

tığımız projeler ve ek okumalara ilaveten, Katılım Belgeli programlarımızı daha bir kalite ve katı-

lımla yapmaya, Kitap Tahlil projesini de hayata geçirmeye çalışacağız.  

Yine önümüzdeki dönemde bazı hukuk kurumlarıyla birlikte panel ve sempozyum programları ha-

zırlamayı düşünüyoruz.  

Bir müjde olarak da, Hukuk Vakfı’na maddi imkân ve düzenli gelir kazandırma yolunda çalışma-

larımız var. İmkânı olan arkadaşlarımızın bu konuda katkılarını bekliyoruz.  

Genç Hukukçular iman – amel bütünlüğü içinde çalışmalarına devam ediyor ve edecek inşallah. 

Her zaman dualarımızda, kendimize ve yöneticilerimize Allah’tan basiret ve ayaklarımıza kavilik bah-

şetmesini niyaz ediyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayınız; basiretsizlikler ihanetlere kapı aralar.  

Ayrıca, basiretsizlikler, sorumsuzlukları da beraberinde getirir, sonra da sorumlu bulamazsı-

nız, kimse üzerine almaz. 

İnsanımız ve ülkemiz bu gerçeği tüm çıplaklığı ve hoyratlığıyla yaşadı, yaşıyor. Geldiğimiz nokta-

da basiretsizliklerin sorumluları bulunmuyor, ihanetin sorumluları da bulunamıyor.  

Siyaset ekonomi, eğitim, kültür, emniyet, hukuk ve yargı süreçlerinde sınıfta kaldığımız en yetkili 

ağızlardan ifade edildi. 

Fakat ne hikmetse bu beceriksizliklerin de sorumluları bulunamıyor. Sınıfta kaldığımız yerden, iç 

ve dış ihanet şebekeleri gizli ve açık sızabildi. 

Genç Hukukçulara düşen asli görevin, hukuk devleti oluşturmak olduğunu, bunun için öncelikle bir 

hukuk toplumu olmaktan gerektiğini söylüyoruz.  

Hukuk toplumu olabilmek için de bilgi ve iletişim toplumunu oluşturmak zorunluluğunun da sü-

rekli altını çiziyoruz.  

İletişim toplumu olma yolunda Genç Hukukçuların dersleri ve iftar – gezi programlarının ne kadar 

önemli olduğunu, işte bu katılımınız ve kaynaşmanız çok iyi anlatmaktadır.  

İletişim Toplumu olmadan hukukun yaygınlaştırılması mümkün değildir. Bilgi toplumu olma yo-

lundaki çalışmalarımız da 21 yıldır kesintisiz-tatilsiz devam ediyor.  

İktidarların yanında olma keyfiyetiyle farklı düşünce ve eylemlerdeki meslektaşlarımız ve kurum-

lar öğretmenlerimiz değildir. Bizler iletişimi kadim geleneğimizden ve yaşayan sünnetin basa-

maklarından öğreniyor ve hayata geçiriyoruz.   

Her zaman söylediğim gibi, İktidarlar gelip geçicidir. Adalet duygumuz, inancımız ve pratiğimiz, 

bizi, haktan yana tavır aldırıyor.  
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İktidarların ille de yanında veya karşısında olmak gerekmez, uzağında da olunur, düsturu ile 

çalışıyor ve üretiyoruz. Çalışmaya – üretmeye devam edeceğiz. 

ŞAHSIMLA İLGİLİ 

Şahsımla ilgili kararımdan bahsederek huzurunuzdan ayrılacağım. 

Malumunuz yaş 66, yani 3 yıl fazlasıyla “haddi aştık”. Laf aramızda haddi aşanların kararları da 

dinlemiyor, dikkate alınmıyor. Tam anlamıyla işlevsiz hale gelmeden tadında bırakmak yerinde 

olur. 

Genç arkadaşlarımın önünü açmak, karar vermeleri ve uygulamalarında onları rahatlatmak için, 

dernek ve vakıflardaki resmi görevlerimden ayrılıyorum. Mazlumder’de ilk ve tek defa resmi 

bir görevim olmuştu, denetleme kurulu üyeliği. Bu görevimden ayrılıyorum. Hukuk Vakfı Başkan-

lığı görevimden de ayrılacağım. 

Benim gençlik dönemlerimde yoğurt yiyişimizle bugünün gençliğinin yoğurt yiyişi farklı oluyor. 

Bayramdan sonra artık home-ofis çalışma kararı alabilirim. Zaman zaman arkadaşlarımı ziyaret 

edeceğim. Genç Hukukçuların çalışmalarına riyaset değil, riayet ve katkıda bulunmaya çalışaca-

ğım. Bu kararıma en çok üzülecek olan Emine Hanım olacak ama ne yapalım, bu güne kadar yok-

luğuma katlandığı gibi, bundan sonra da varlığıma katlanmak zorunda kalacak. Alışacağız. 

Benim için kolay olmayacağını biliyorum, ancak her işin bir sonu var ve olmalıdır. Dünyaya kazık 

kakamadığımız gibi, vaz geçilmezliğimiz de olmamalı. Aslında geç alınmış bir karar olarak da 

okuyabilirsiniz. Ben geç alınmış bir karar olarak okuyorum.   

Tüm dernek, vakıf ve çalışmalarda bir nefer olarak çalışacağımı sizlere söz veriyorum. Eskiden 

olduğu gibi telefonum 7x24 açık olacak. Mesajlarınıza anında cevap vermeye, sunumlarınıza katkı 

yapmaya, iletişimlerinize yardımcı olmaya çalışacağım. Sadece artık yönetmeyeceğim. Karar sü-

reçlerinde ve zeminlerinde sorarlarsa verilecek cevaplarım olabilir, tecrübelerimi paylaşabilirim. 

Kabul ederlerse.  

Tüm Genç Hukukçulara ve misafirlerimize sevgi ve saygılarımla. Allah’a emanet olun. 


