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Değerli Hâkimler, Savcılar, Üstatlarım, stajyer arkadaşlarım ve değerli misafirler;
Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubunun Birikimler II Tanıtım ve Ödül törenine
hoşgeldiniz...
"Bir insan, kilitli olmayan ama içeri doğru açılan kapıyı boyuna itiyor çekmek aklına gelmiyorsa odada hapistir." batılı bir düşünüre ait olan bu yazıyı okuduğum zaman fakülte bana
hapishane gibi gelmişti. Yaşayan hukuku merak ettiğim dönemde Genç Hukukçular Grubuyla
tanıştım.
Kendi alanında ilk, tek ve marjinal olan Genç Hukukçular Grubu'nun 8 yıllık çalışmasının şahit
olduğum 3 yıllık süre zarfında gördüğüm şu ki; tarihimizde olduğu gibi toplumsal değerleri yeniden
oluşturan, hukukun güçlüye dokunmayarak zayıfın aleyhine işlediği zamanlarda menfaatten uzak,
arzuladığı dünyanın oluşumu için çaba sarf edenlerin topluluğudur Genç Hukukçular Grubu.
Grubun 8 yıl boyunca aralıksız devam eden çalışmaları, üyelerin sunumları ve bu sunumlarla ilgili tartışmalardan oluşmaktadır.
Sorumluluğunun bilincinde olan üyelerden oluşmaktadır Genç Hukukçular Grubu. gruba
katılana kadar daha çok "alan" durumunda olan bizler böyle olmaya, böyle kalmaya devam edeceğiz; çünkü yerine getireceğimiz hizmet tabiatı icabı sürekli bir "öğrencilik"tir. Ama artık "veren zihin" ve "veren gönül" safhasına geçmeliyiz. Hem de oldukça zor bir dönemde.
Çözülmesine gönlümüzle, kafamızla, irademizle, sabrımızla cesaretimizle katkıda bulunmak mecburiyetinde olduğumuz yüzlerce problemimiz var. İşte bu problemleri çözecek bilginin
üretildiği, fikirler verilip çalışmaların yapıldığı gruptur Genç Hukukçular grubu yine bu çalışmalarda bize tekrar tekrar gösterilen bir gerçekte şu ki yeteri kadar aydın yetiştirmede asırlık bir
tarihimiz, çok zengin bir kültürümüz, nimetler cenneti bir ülkemiz, "ortak ve ameli aklı" güçlü
bir milletimiz var. Buna rağmen maddi ve manevi yoksulluk kol geziyor. Ancak bunlar hiçbir
zaman umutsuzluğa kapılmanın verdiği bir halet-i ruhiye içerisinde söylenmedi. "Ye'sin (ümitsizliğin) neredeyse küfür sayıldığını" söyleyen bir inanç dünyasına sahibiz. Bundan daha çok
çalışmak ve daha büyük işler başarmak için dile getirilmiştir.
Genç Hukukçular grubu hukuk misyonumuzun oluştuğu yerdir. Bu gruba katıldıktan sonra
günlük hadiseleri anafor ve gürültüsü içerisinde değerlendirmek yerine daha geniş bir bakış açısıyla bakıp olayları bütüncül gözle görebiliyoruz. Sayısız değer yargıları içerisinde kendi değerlerimize güveniyor, öz güvenimizi koruyabiliyoruz.
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Genç Hukukçular Grubu "hukuk eğitimi" almış bireyleri gerçek anlamda hukukçu yaparak
hukuk fakültelerinin eksikliklerini gidermektedir. Hukukun tarihi kökenlerini bilmeyenler hukukçu değil; belki hukuk teknisyeni olabilirler. Hukukun uygulayıcısı olan bizler hukuk normlarını hayata geçirirken bu düzenlemelerin altındaki toplumsal gerçeği bulmak zorunda olduğumuzu bilmekteyiz.
Her bir Genç Hukukçu kendisini ve çevresini daha iyi noktalara taşımak için çalışır. İhtiyaç
duyduğumuz her şeyi içinde barındıran ve bize sunan bizi düşünmeye ve üretmeye yönelten sadece hukuk kaynakları değil, tefsir kitapları, hadis şerhleri, tarih ve medeniyet tarihleriyle ilgili
bilgileri güncelleyip önce sorular sorup bu soruları cevaplandıran çalışmalar yapar.
Hayatın içinde olmayı, sorgulamayı ve hesap sormayı düstur edinerek 8 yıl önce yola çıkan
gönüllü hukuk aktivistlerinin sayısı 10 kişi iken yeni katılımlarla 150'ye ulaşmıştır. Halen de
katılarak, bütünleşerek büyümektedir.
Salı grubuna ilk katıldığım gün benim gibi olan bayan avukat adaylarını görünce yalnız
olmadığımı iyice anladım ve bugüne kadarda pek çok aynıları paylaştık ve paylaşmaya devam
edeceğiz.
İlmin hep talepkârı; öğrenmenin hep görevlisi olmamız dileğiyle... iyi akşamlar.
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