
MAZLUMDER İNSAN HAKLARI GECESİ TANITIM METNİ (( 

 

MUHARREM BALCI 

 

17 Ekim 1952, İstanbul. 

 

Askerliği hariç hep bu şehirde yaşadı…  

 

1972 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi ve üniversiteden 

sonra serbest avukat olarak çalışmaya başladı. 

 

O tarihten itibaren tüm emeğini, mesaisini ve birikimini Müslüman Hukukçu 

bilincinin inşası ve hukukun yaygınlaştırılması için kullandı. “Bir işten 

boşaldığınız zaman mutlaka yeni bir işe sarılın” ayetini hakkıyla yaşamaktadır. 

 

Mesleği müteşebbisliğe, itibarı emtiaya terfi ettirmeyen hukukçuluğun 

örnekliğini gösterdi. Risk yerine rızk kültürünü anlattı. 

 

Hukukçuluğa yalnızca bir meslek gözüyle bakmayan hukuk fakültesi 

öğrencileri, stajyerler, avukat, hâkim ve akademisyenlerden müteşekkil “Genç 

Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu”nun mimarı oldu.  

 

Tam on üç yıldır sivil bir akademi titizliği ile yürütülen Genç Hukukçular 

Hukuk Okumaları Grubu’nun üç yıl önce Ankara çalışmalarını başlattı ve her 

Çarşamba İstanbul’dan Ankara’ya geldi.  

Bugün 3 ciltlik Birikimleri ve dört yüzden fazla öğrencisi olan Genç Hukukçular 

Hukuk Okumaları Grubu çalışmalarının ruhu, enerjisi ve en genç hukukçusu 

olarak, öğrencilerine ciddiyeti, istikrarı,  sistemli çalışmayı ve öncülerle 

yarışmayı tavsiye etti. 

“Büromun imkânları herkese açıktır. Ben ne kadar yararlanabiliyorsam, 

çocuklarım ne kadar yararlanabiliyorsa sizler de o kadar hak sahibisiniz” dedi, 

Bürosunun kapısına kilit takmadı. Aksine zile basmaya gerek olmaksızın içeri 

girilebilecek bir düğme koydu.  

 

                                                 
  MAZLUMDEN GENEL MERKEZİ’nin BM İNSAN HAKLARI BEYANNAMESİ’nin Yıldönümü 

kapsamında düzenlediği Geleneksel İnsan Hakları Ödülleri 14 Aralık 2010 gecesi HUKUK 
ALANINDA ÖDÜL’ün verilmesi sırasında yapılan takdimdir.  



Etrafına ve öğrencilerine şefaat zincirini anlattı ve genç hukukçuların arasında 

ölümlerinden sonraya uzanacak bir zinciri oluşturan en sağlam halka oldu. 

 

MAZLUMDER, ÖZGÜRDER, Gıda Güvenliği Hareketi, Hasta Hakları 

Aktivistleri Derneği ve bunun gibi pek çok Sivil Toplum Kuruluşunun, 

kuruluşunda ve çalışmalarında yer aldı.  

 

Öğrencileri onu hakiki büyük ağaçlara benzetirler. Dallarında yuvaların 

kurulduğu, gölgesinde yorgunların dinlendiği, çiçeklerine sürünenlerin güzel 

koku aldığı, meyvesiyle açların doyduğu ve yaprakları arasından dökülen güneş 

damlalarının toprağa hayat verdiği büyük ağaçlara… 

Ekim 2010 itibariyle, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı oldu. Kuruluşunda 

büyük bir gaye yüklenmiş bu kuruma tekrar maksadını, ruhunu hatırlatarak, 

Genç Hukukçularla birlikte nehyi anil münker ilkesini bu alana da taşıma 

misyonunu yüklendi. 

İnsanlığa bilmediği güzelliklerin hasretini hatırlatan rüyalardan bahsetti. Ve o 

rüyaları bir bir gerçekleştirdi. 

 

Şimdilerde, Genç Hukukçulardan mütevellit bir Çağrı Hukuk Hareketi rüyasının 

gerçeğe doğru inşasında.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


