1998 yılıydı.
Üniversiteden henüz mezun olmuştum.
Bir iftar daveti alarak gittiğimde tanışmıştım kendisiyle.
Hukukun yaygınlaştırılmasından bahsediyordu.
“İnandığımız ve amaçladığımız hukuk sisteminin ilkelerini ve örnekliğini en
başta kendi üzerimizde göstermeliyiz” diyordu.
“Hukuk toplumunu oluşturacak yarının hukukçuları olmak için,
birikim kazanmalı ve bu kazanımlarımızı paylaşmalıyız” diyordu.
“Peki. Ama nasıl?” diye sormuştum kendisine.
Bu soru ile ağına düşmüştüm.
“Toplantıdan sonra bir görüşelim” seninle demişti.
Derken bir sonraki iftar, bir sonraki daha...
30 gün Ramazan, ben yarısında iftarı burada yaptım.
Her defasında “Hukukçuları bir araya toplamalıyız.
Genç enerji ile olgun birikimi buluşturmalıyız.” diyordu.
Mücessem bir örnek yoktu önümüzde.
Cemaat ve benzeri yapılanmalar vardı o güne kadar ve bu yapılanmalar bir
soğuk Şubat günü gelen darbe ile adeta darmadağın olmuştu...
“Bu dağınıklık sonsuza kadar süremez. Ve fakat bu eski hal ile de devam
edilemez.
Bildiğimiz ve yaptığımız en iyi şey Hukukçuluk. Hukuk camiasına özgü ‘Alan
Çalışması’ yapmalıyız.” diyordu.
Yeni bir usul ve yeni bir oluşum yani.
Gücünü geçmişten alan, onu yok saymayan.
Yine kendi ifadesiyle “Geçmişten geleceğe bir süreç işçiliği.”
Oluşturulan bu kavramlar ve bu kavramlar çerçevesinde yapılan uzun sohbetler
ve istişareler sonucu ortaya çıkan şeydi Genç Hukukçular Hukuk Okumaları
Grubu.
11 yıl önce Sorumluluklarının bilincinde yeni bir hukukçu neslin beşareti,
müjdesi olarak çıkmıştık yola.
Bugün bu beşaretin müşahhas onlarca halini birlikte müşahede ediyoruz.

Hukuk adına bugün her nerede birşeyler yapılıyorsa Genç Hukukçulardan
birkaçı mutlaka oradadır.
Mazlumder gibi, İHH, Hukukçular Derneği, Tüketici Dernekleri, Hasta Haklar ı
Hareketi, Gıda Hareketi gibi daha nice Sivil Toplum Kuruluşlarının
mutfaklarında,
Baro
çalışmalarında,
yardım
faaliyetlerinde,
adliye
koridorlarında, duruşma salonlarında, sempozyumlarda, konsolosluk önlerinde,
meydanlarda.
Bütün bunlara rağmen hala ondan şunu duyuyoruz.
“Yapmamız gereken çok iş var arkadaşlar. Hukuku teorik zeminlerden alıp
hayatın bir parçası, olmazsa olmazı haline getirmek lazım.”
Yorulmak bilmeyen bir adam,
Mücadele ile dolu bir hayat.
İnanç ve hedefleri uğruna adanmış Müslüman bir kimlik.
Gençlerle gençleşen bir koca çınar.
Meslekte 30 yılı geride bırakan İhtiyar delikanlı.
MUHARREM BALCI. “MUHARREM ABİ.”
Kendisi bile unutmuştu meslekte 30. yılı geride bıraktığını. Bu program onun
için büyük bir sürpriz oldu.
Bizler için de bir teşekkür fırsatı.
Bunca yıldır hep o ödüllendirmişti bizleri. Bu kez o ödüllendirildi ve
ögrencilerinin ellerinden aldı 30 yıllık meslek hayatının belki de en anlamlı
ödülünü.
Bu vesile ile ben, tüm genç hukukçu arkadaşlarım adına bizlere inandığı,
güvendiği ve bizleri her vesile ile takdir ettiği için huzurlarınızda kendisine
teşekkür ediyorum.
30 yıllık hukukçuluk dile kolay.
1998 den beri tanıyorum abi seni.
Ve tek bir anını boş geçirmediğine ben ve tüm öğrencilerin şehadet ederiz.
Meslekteki 30.yılın kutlu olsun,
Hayırlı ve uğurlu olsun ABİ.
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