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Sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. GENÇ HUKUKÇULAR HUKUK OKUMALARI üç
yıldır büyük bir özen ve gayret içinde faaliyetlerini sürdüren bir çalışma gurubudur. Çalışmanın kayıt kabul şartı, disiplin ve istikrar ve ardından da arzu ettiğiniz ya da belirlenen bir konuda araştırma yapıp yazılı tebliğ halinde sunmaktır. Katılımcıları sadece hukukçular oluşturur.
Dikkat ederseniz, hukukçular diyoruz. Çünkü biz HUKUK OKUMALARI GURUBU olarak
iyi bir avukat olmanın yollarını değil, iyi bir hukukçu olmanın yollarını arıyoruz.
Hukuku sadece rant elde etmek için bir araç olarak görmüyor, hukukun asıl olana, hak olana
giden her yolda olduğunu biliyoruz. Çünkü hukukun tek başına olduğunu değil, her şeyle alakalı olduğunu düşünüyoruz.
Hukuk deyince aklımıza terazi, tomruk ve para gelmiyor. İnsan geliyor önce. Dünü ile bu günü ile yarını ile birlikte. Vicdanı ve bedeni ile birlikte.
Bürokratik ve hukuki kaos içinde çarklar arasında dönerek kaybolup gitmek istemiyoruz. Bilakis gittikçe değer kaybeden hukuku, kendini tekrar eden dairesel düzlemden alıp, daima ideali hedefleyen doğrusal bir çizgiye sevk etmeye çalışıyoruz.
Sahip olacağımız hukukçu kimliğimizin ve yaptığımız çalışmanın önem ve ciddiyetine gönülden inanıyoruz. Kimliğimizin ciddiyet ve istikrar gereğini hayatımız boyunca bir ilke kabul
ediyoruz. Bu çizginin yaşamımız boyunca dışına çıkmamak için hukukun yaygınlaştırılması
çalışmalarına katkıda bulunmak istiyoruz.
Günümüz hukuk eğitimine destek vermek için ek ders de yapmıyor, kaybettirilmeye çalışılan
düşünme yetimizi canlı tutmaya gayret ediyoruz.
Fert şuurunda sağlanamayan adaletin kanunla sağlanamayacağının bilincindeyiz. Bu yüzden
inatçı ve mücadeleci hukukçu olmanın getirdiği sorumluluk altında ezilmiyoruz. Aksine toplumda sosyal adaleti temin etmek için vicdan hürriyeti, eşitlik ve sosyal dayanışmanın gerekliliğine inanıyor ve bunların işlev kazanabilmesi için gereken zemini hazırlıyoruz.
Üç tam yıl gibi uzun bir süre kesintisiz ayakta durmanın rehavet verici gurur ve kibrinden
uzak işimize bakacağız. Her toplantıda Muharrem Abimizin hatırlattığı gibi “hukukun yaygınlaştırılması” yolunda bir süreç işçiliği ile oluşturulmuş “şefaat zinciri” çalışmalarımıza anlam
ve değer katan en önemli unsurdur.
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Yaptığımızın hukuk alanında yapılması gerekenler olduğunu, bu gün ve bugüne kadar yapılanlar arasında önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Buna rağmen çok iyi şeyler yaptığımızı düşünmüyor, çok daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyoruz. Böyle bir çalışmanın ödül almak
gayesi ile yapılmadığını, aksine törenin, çalışmanın bir getirisi olduğunun farkındayız. Yani
yerimizi ve kendimizi biliyoruz.
Amacımız bir hukukçu olarak bizden beklenenlere cevap vermektir. Çalışmamıza, sadece
burada depoladığımız enerji ile değil, kuraktan çatlamış toprakta yeşerebilecek bir filiz için
inançla kuşatılmış sorumluluk ve görev bilinci ile devam edeceğiz.
Yoğun bir özveri içinde hakkın yerini bulması için hakkıyla çaba sarf eden, biri diğeri için
olmazsa olmaz olan grup arkadaşlarımın ve benim motive, özgüven ve kimlik sıkıntısı çekmememiz gerekiyor. Çünkü sımsıkı tuttuğumuz zaman sarsılmayacağımız bir kitabımız var.
Bunun için Allah’a hamd ediyoruz. Yalnızlığa ve çaresizliğe düşmememiz gerekiyor. Çünkü
Muharrem Abimiz var. Kendisine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. İnsanların bizden beklediklerini yapmamız gerekiyor. Çünkü sizler varsınız. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımla.
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