MUHARREM BALCI’YA VEFA GECESİ KONUŞMASI 26.9.21
Değerli Hazirun, Vefalı dostlar,
Şahsım için düzenlenen Vefa Gecesine hoş geldiniz.
Vefa gecesinde öncelikle Biyografi kitabımdan başlamak isterim:
- Biyografimi yazmak bir tarihçiye nasip oldu. Elbette ki bir hukukçu
tarafından yapılmasını arzu ederdim. Bu vesileyle İlker Dere’ye teşekkür
ediyorum. Çok iyi bir iş çıkardı. İlker Dere öğrencilik yıllarında hukukçu olmamasına rağmen 4 yıl Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubunun en devamlı öğrencisi olmuştu. Sonrasında da hukukçularla ilişkisini sürdürdü. Benimle de hoca talebe, abi-kardeş ilişkisi devam etti. İlker Dere’ye huzurlarınızda kucak dolusu sevgiler, başarılar diliyorum.
Canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. İnşallah yakın zamanda Profesörlüğünü de görmek istiyorum.
- İkinci olarak, Biyografim için İlker’e yazı gönderen arkadaşlara teşekkür
ediyorum.
- Üçüncü olarak, Kitabın dizgisinden, redaktesine, tashihinden, basımına
kadar özveri ile çalışan değerli kardeşlerim Sebahattin İhvan ve Cemalettin Demirok’a, kitabın basımını titizlikle gerçekleştiren MAHYA
YAYINLARI çalışanlarına, Step Ajans Matbaasına, Ömer Şahin ve ekibine, değerli kardeşim Mehmet Kılıç’a şükranlarımı sunuyorum.
- Dördüncü olarak, Biyografimdeki hayatı birlikte yaşadığım rahmetli
Annem, Babam ve en yakın akrabalarıma rahmet, yaşayan akrabalarıma,
özellikle ilk okumalarımı aldığım velûd yazar Amcam İbrahim Balcı’ya
sağlıklı, huzurlu bir hayat ve iki cihan saadeti diliyorum.
- Beşinci olarak, hayatımın 43 yılına damga vuran, emeklerime emeklerini
katan, tüm düşün ve yazın hayatımda katkılarını ve tahammüllerini esirgemeyen eşim Emine Hanım’a da şükranlarımı sunuyorum.
- Tabii ki de çocuklarımı unutmuyorum. Hepsinden Allah razı olsun.
Çalışmalarım sırasındaki yokluğumu dert etmeyen çocuklarıma teşekkür
ediyorum.
- Büro arkadaşlarıma, Genç Hukukçulara, özellikle de Havva hanıma
teşekkür ediyorum.
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- Son olarak; kitapta isimlerini sitayişle bahsettiğim değerli büyüklerime,
özellikle Av. Yıldırım Kemal Akıncı ağabeyime ve diğerlerine, birlikte
bunca çalışmaları birlikte yürüttüğüm tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.
- Süreç içinde aramızdan ayrılan, her birini şehit olarak bildiğim, hatıralarını yaşattığım Macide Güç Türkmen’e, Aydın Durmuş’a, Necip Kibar’a
ve diğerlerine Allah’dan rahmet diliyorum.
- Ve burada bulunan haziruna da iki cihan saadeti diliyorum.
…………
Görüyorsunuz insan hayatı tek başına yaşanmıyor. Ne çok teşekkür edecek insan, şükredecek nimet var. Bu vesile ile bu akşamki vefa programını organize eden vefanın aramızdaki temsilcisi Veli Gürbüz başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
- Allah hepinizden razı olsun.
Değerli dostlarım
- Bahçe sahipleri burada mı?
- NEDEN BURADAYIZ ve NİÇİN VE NASIL BURADA OLACAĞIZ
manifestolarını hatırlayanlar burada mı? Bu hatırlatmamı unutmayın.
Nargileciler el kaldırmasın.
- Arkadaşlar, sadece vefa yeterli değildir. Birlikte iş yapabilme imkân ve
özelliklerimizi kaybetmemeliyiz.
- Bu arada bu gecenin bir vefa olduğu kadar Muharrem Balcı’ya VEDA
GECESİ olduğunu da söylemeliyim. Ne diyorduk: Ders, kazası olmayan ibadettir. Derslerimiz kazaya kaldıysa bu bir vefa değil VEDA’dır.
- Yaptıklarımızın yetersiz olduğuna her zaman inandık. Daha iyisini
yapmak için kurumlar oluşturduk. Biyografimdeki dönemsel anlatımlar,
aynı zamanda dönemler içindeki kurumsal mücadeleleri de anlatıyor.
- Çok üstün başarılar değildi ama inandığımız gibi yaşamanın göstergeleridir onlar. Okuduğunuzda göreceksiniz ki o işlerin hepsini genç arkadaşlarımla yürüttüm.
- Demem o ki gençler olmadan Allah’ın emirlerini yerine getirmeniz zor.
İnsan insana gerek.
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- Genç Hukukçular, hatırlayın şefaat tanımımızı: Şefaat, önden gidenlerin
arkadan gelenlere, arkadan gelenlerin de önden gidenlere ulanması,
amellerini birleştirmesidir, demiştik.
- Hicri 4. yüzyılda yazılmış ilk Kavram Lügati olan Ragıb’ın Müfredatında şefaat böyle tarif ediliyordu. Aranızdaki şefaati muhafaza edin ve geliştirin.
- Zinhar, “adam kazanmak sizin zamanınızda idi, şimdi devir değişti” demeyin. Bu sizi yalnızlığa, bireyciliğe götürür. İnsan biriktirin. Şu salona bir
daha bakın.
- Adım gibi biliyor ve görüyorum ki, binlerce genç, kapılarını çalacakları,
danışacakları, fikir ve amellerini ulayacakları üstadlarını, abi ve ablalarını, yani sizi arıyor.
- Büromuzu, evimizi ve her mekânımızı 50 yıldır bu düşüncelerle genç
arkadaşlarımıza açık tuttuk, amellerimizi birleştirdik. Hukuku yaygınlaştırmaya çalıştık, çalışıyoruz. Bu kurumlar eliyle ÖZGÜRLÜKLERİN TEMİNATI olmaya çalışıyoruz.
- İşte MAZLUMDER, TÜKETİCİLER BİRLİĞİ, HASTA HAKLARI
AKTİVİSTLERİ, SAĞLIK VE GIDA MÜCADELEMİZ, BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELE, TUTSAKLARIN TAHLİYESİ, HUKUK
ÜRETİMİ, HUKUK VAKFIMIZ, GENÇ HUKUKÇULARIMIZ, daha
hangisini sayayım?
- Hukuk Okumaları ile 23 yılımızı Genç Hukukçuların yetişmesine, gelişmesine, her tür ihtiyaçlarının karşılanmasına çalıştık, çalışıyoruz. Öncesinde 27 yıl daha var ki 50 yıla tekabül eden çalışmalar.
- Şimdi sadece Türkiye değil dünyanın farklı ülkelerinde Genç Hukukçular birlikte hukuku yaygınlaştırmaya çalışıyorlar.
- Tecrübeli arkadaşlar, bu nimete arkanızı dönmeyin. Bu nimeti israf
etmeyin. Yoksa Allah size rahmetini esirger. Allah korusun.
- Yaşadığımız pandemi sürecinde ve biraz öncesindeki atalet Genç Hukukçuları aralarındaki şefaatten ve potansiyel hukukçularla olabilecek
şefaatten alıkoydu.
- İşte bu yüzden Bahçe Sahipleri burada mı diye soruyorum.
- Tekrar sorayım; BAHÇE SAHİPLERİ BURADA MI?
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- O HALDE Kalem süresini, Bahçe Sahiplerini defaten okuyun ve
unutmayın, hayatınıza uygulayın. Düsturunuz olsun ki, dünyada kendisinden başka çok az kişiye nasip olabilecek bir vefa doyumuna uğrayanlardan olasınız. Çok az kişiye nasip olabilecek bir vefaya ve onura
sahip kılan Allah’a hamdolsun.
- Bahçe sahipleri derken, yıllardır Genç Hukukçulara izletilen Bahçe
Sahipleri’ni kastediyorum. Kalem Süresinden ilhamla hazırlanmış slayttan ve o slaytta anlatılanları içselleştiren Genç Hukukçulardan bahsediyorum.
Bir hatırlatma ile sözlerime son vereceğim:
Kartal, kuş türleri içinde 70 yıla kadar yaşayan hayvandır. Ancak bu yaşa ulaşmak için, 40 yaşındayken çok ciddi ve zor bir karar vermek zorundadır. Yaşı 40′a vardığında pençeleri sertleşir, esnekliğini yitirir, artık avlarını kavrayıp tutamaz.
Gagası uzar ve göğsüne doğru kıvrılır. Kanatları yaşlanır, ağırlaşır. Tüyleri kartlaşır ve kalınlaşır. Artık kartalın uçması iyice zorlaşmıştır.
Kartal burada iki seçimden birini yapmak zorundadır:
- Ya ölümü seçecektir,
- Ya da yeniden doğuşun acılı ve zorlu sürecini.
Bu yeniden doğuş süreci 150 gün kadar sürer. Kartal yeniden doğmaya
karar verirse, bir dağın tepesine uçar ve orada bir kayanın kovuğunda,
artık uçmasına gerek olmayan bir yer bulur ve yerleşir.
Burada kartal öncelikle gagasını sert bir şekilde kayaya vurmaya başlar.
Taa ki en sonunda gagası yerinden sökülüp düşene kadar.
Kartal bir süre yeni gagasının çıkmasını bekler. Gagası çıktıktan sonra
bu yeni gaga ile bu kez pençelerini yerinden söker çıkarır.
Yeni pençeleri çıkınca kartal bu kez eski kartlaşmış tüylerini yolmaya başlar. 5 ay sonra kartal, kendisine 20-30 yıldan daha fazla yaşam bağışlayan
meşhur yeniden doğuş uçuşunu yapmaya hazır duruma gelir.
Kendi yaşamımızda sık sık bir yeniden doğuş süreci yaşamak zorunda
kalırız. Zafer uçuşunu sürdürmek için, bize acı veren eski alışkanlıklarımızdan ve yeni tamahlarımızdan, umurlarımızdan kurtulmak zorundayız. Umur kavram ve olgusunu hepinize anlatmışımdır.
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Genç hukukçu kardeşlerim, önünüzdeki üstadlarınızı umurlarından
kurtarın. Onları rahatsız edin. Kötü alışkanlıklarının yanında durmayın.
Onların duvar dibi entelleri olmalarına, nargile kafelerde sürtmelerine
izin vermeyin. Israr ederlerse onları yalnız bırakın, siz doğrusunu yapın.
Abesle iştigal edenler Müslüman Hukukçu bilincini kuşanamazlar.
Dost acı söyler. Ben bunlara karşı başarılı olamadım, inşallah siz gençler
başarılı olursunuz.
Kapitalizmin hepimize uğradığı günümüzde, safralarımızdan / umurlarımızdan kurtulup, deneyimlerinizle yeniden doğuşun olağanüstü sonuçlarını yaşayabilirsiniz.
Genç Hukukçuların 40’lı yaşlara yaklaşanları ne demek istediğimi anlamışlardır, inşallah.
Değerli arkadaşlarım,
Anadolu’da bir söz vardır, “kıtlıkta verilen bir sokum unutulmaz”.
Bu akşamki vefanın altında yatan neden, 1960-2021 yılları arası, hukuka gölge düştüğü, hukukun gölgesinin dahi olmadığı yıllar oldu. Ancak,
Hukukun yaygınlaştırılması ameliyesini en ücra köşelere ve kişilere
ulaştırma çalışmamız, kıtlıkta sunulmuş bir sokum misali idi.
Her biriniz o sokumun tadına vardınız.
Kilidi olmayan, kapısı her daim açık bir Bürodan geçtiniz.
Bereketin bizi terk etmediği anları paylaştık.
Hep birlikte hukukun bu kıtlık yıllarında, düşünce ve eylemlerimizle,
üretimlerimizle aranan bir sokum olduk.
Şimdi soru şudur: Hala bu güzellikleri yaşıyor musunuz?
Yaşayacak mısınız?
Umurlarınızı bir tarafa bırakıp, umuru takmayan ama umudu yüreğinde
taşıyan gelecek kuşaklara öncüller kazandırıp, öncü olacak mısınız?
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Bu soruların cevabı, bu Vefa Gecesini anlamlı kılacak, Vedaya dönüşmemesini sağlayacaktır.
Kaynaşmış bir ekip, anlaşmış bir çalışma grubu özelliğini kaybetmenizin
geçici olduğunu umuyorum.
İçinde bulunduğunuz MAZLUMDER – Hasta Hakları Aktivistleri – Tüketici Hakları vb insan hakları zeminlerinin, 2. Baro ve Bağımsız Avukatlar dâhil meslek çalışmalarının tamamını besleyen kaynağı kurutmayın.
Değerli Genç Hukukçular, değerli misafirler, bugüne kadar çalışmalarımızı hep desteklediniz. Hepinize tek tek şükranlarımı, sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum.
Hepinize dünya ve ahiret saadeti diliyorum.
Allah’a emanet olun.
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