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Değerli davetliler, değerli dostlarım, değerli üstadlarım, değerli kardeşlerim, hoşgeldiniz,
bizi ihya ettiniz.
12 yıl boyunca gururla, iftiharla desteklediğiniz ve çalışmaları ile gururlandığınız GENÇ HUKUKÇULAR HUKUK OKUMALARI GRUBU, sizleri burada görmekten, sizlerle bütünleşmekten onur duyuyor.
Şu an bu salonda yaka kartları ile sizleri karşılayan 17’sinden 59’una yaş guruplarından hukukçuları görüyorsunuz. Hazırlık sınıfından lisans öğrencisine, yüksek lisanslısından doktora öğrencisine,
doktoruna, öğretim üyesine, stajyer avukattan üstad avukata, stajyer hâkimden hâkim ve savcısına,
hukuk mesleğinin tüm katmanlarından GENÇ HUKUKÇULARI görüyorsunuz. Ayrıca hukuk
dışındaki alanlardan öğrencilerimizi de görüyorsunuz. 200 kişilik öğrenci grubunu 9 yıldır salonlarında ağırlayan Bilim ve Sanat Vakfı’na, yöneticilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
Bizler hiçbir ülkede, hukukun ve hukukçuların tek başına hukuk düzenini sağlayamayacağını,
hukuk devletine sadece hukuk çalışmaları ile ulaşılamayacağını gören hukukçularız. Bir başka
ifadeyle yan dal çalışmaları yapamazsak misyonumuza uygun hareket edemeyeceğimizi görüyoruz. Size yeni bir olguyu da şimdi burada açıklamış oluyorum. Artık GENÇ HUKUKÇULAR
HUKUK OKUMALARI GRUBU’na hukukçular dışından, siyasal, iktisat ve uluslar arası ilişkilerde okuyan öğrencilerimiz de katılmaktadırlar. Bundan sonra hukukçularla iktisatçılar, siyasalcılar, uluslar arası ilişkilerde okuyanlar birlikte çalışmalar ve sunumlar yapabilecekler.
Gerçekten de bir hukuk ekolu, hukuk okulu olamayınca sağlıklı hukuk düzeni tasavvur etmenin
mümkün olamayacağına inanıyoruz. Arzumuz bu tür çalışmaların ülke sathına yayılmasıdır.
Bu düşünceden hareketle geçen yıl Ankara’da Bilgi Vakfı Salonunda başlattığımız GENÇ HUKUKÇULAR HUKUK OKUMALARI ÇARŞAMBA GRUBU, ciddi ve istikrarlı bir şekilde 60
kişilik katılımcısıyla devam etmektedir. Çarşamba günleri dualarınızla gittiğim Ankara’daki
Genç Hukukçular’a sizlerin selam ve desteklerinizi iletiyorum. Onlardan da selam getiriyorum.
Şimdi de bu arkadaşlarımız aramızda bulunuyorlar. Bu gidişle ‘neden Perşembe Grubu da olmasın” da diyebiliyorum. Ayrıca da Vakıf salonunu Çarşamba günleri bize tahsis eden Bilgi Vakfı
şahsında Başkanı Sayın Mehmet Akif ERSİN’e de huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
Dostlarım,
Çevrenizde genç, dinamik, okumayı ve araştırmayı seven gençleri bu çalışmaya katılmaya teşvik
ediniz. Öğrencilerini bu çalışmaya yönlendiren hocalarımıza, meslektaşlarımıza, sivil toplum
örgütü yöneticilerine huzurunuzda teşekkürü borç biliyorum.

1

12 yıl içinde, bir kısmını burada ekranda gördüğünüz 500 civarında tebliğ sunumu oldu. Siz değerli
hocalarımızın ve üstadlarımızın da sunumları oldu. Arkadaşlarımızın bir kısmı yurt içinde, bir kısmı yurt dışında lisansüstü çalışmalar yapmaktalar. Yaz aylarında ve yarıyıl tatillerinde yurt dışından bu çalışmaya katılan arkadaşlarımız da var. Bütün bu Birikimlerimiz, grup çalışmalarında hiç
tatil yapmaksızın ortaya koydukları özverinin eseridir. Bu gün de donanımlarının meyvesini sizlerle paylaşmaktalar. Pek tabiidir ki çalışmalarının tam olarak karşılığı olmasa da, ödüllerini siz değerli hocalarının ellerinden alacaklardır. Değerli büyüklerinden değerli moral katkılarla buradan
ayrılacaklar, gelecek yıllarda yapacakları çalışmalar için önemli destek bulacaklardır. Değerli Hocamız Sayın Hüseyin Hatemi Hocamız gibi Takrizleriniz bizim için kamçılayıcı olacaktır.
Değerli Meslektaşlarım,
Hukuk mesleği bir itibar mesleğidir. İlgi alanına kattığı insanlarda bir adalet misyonu üretir.
Adalet misyonumuzu sürekli gözden geçirerek, kendimizi test ettirerek, eleştirterek huzurunuza
gelmeye çalışıyoruz. Misyonumuzu onur addederek, terk edilemez ve ertelenemez olarak kabulleniyoruz. Bu yönde en büyük destekçimiz, bizim gibi hukuk mesleğinde olanlar ve hukukun
muhatabı olan sizlersiniz. Arkadaşlarımız bu duygularla, adalete ulaşma inanç ve eyleminde birlikte istemeye ve birlikte gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu anlayış içinde de gelecek hayatlarında hâkim, savcı, avukat, akademisyen veya yönetici olmaktalar.
Sizlere 2003 yılında yani 7 yıl önce söylediğim sözlerin bir kısmını tekrar edeyim. Şöyle söylemiştim:
Amaçlarımızdan biri de, çalışmalarımızın birçok platformda ve özellikle sivil toplum kuruluşlarında yaygınlaştırılmasıdır. Grup bu çalışmaya, “hukukun yaygınlaştırılması” sloganını üreterek başladı. Sonra da “gönüllülük” ve gönüllülüğün gereği “gönül zenginliği” bağlamında örnekliğini katarak devam etti. Gelinen noktada sizlerin de gördüğü gibi bir “şefaat zinciri” oluşturdular.
Bu zincir sadece kendi aralarında değil, mutfak çalışmaları yaptıkları sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllülerle birleşti. Bundan sonra gözünüz arkada kalmayacak. Çünkü bu milletin ve insanlığın hukukunu araştıran, adaletin dağıtılmasına katkı sağlayan genç, dinamik, aktivist hukukçularınız var. Hukukçularınız sizlere, “özgürlüklerin teminatı olma” sözünü de vermektedir.
Önümüzdeki günlerde yine bu güne kadar olduğu gibi birçok sivil toplum kuruluşunun hukuk
çalışmaları taleplerine cevap vereceğiz.
Değerli misafirler,
Evet, işte bu sözleri 7 yıl önce söylemiştim. Bu şefaat zincirinin en önemli göstergesi, böylesine
sivil ve gönüllülük esasına dayanan çalışmanın 12 yıl boyunca sürüyor olması ve daha nice 12
yıllara yayılacak olması, daha da güzeli sürekli çalışma zeminleri üreterek milletimize umut olmasıdır.
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Bu sözlerimizin bir kısmı umut iken gerçek oldu. Arkadaşlarımız “Hasta Hakları Aktivistleri
Derneği”ni ve “Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Derneği”ni kurdular. Mükemmel çalışmalar yapıyorlar, hastanelerde Hasta Hakları Kurullarında ve Etik kurullarda görevler alıyorlar.
Raporlar yazıyorlar. Halka ve kamu kurumlarına sunuyorlar. MAZLUMDER gibi hak ihlallerine
müdahale eden kuruluşlarda çalışıyorlar. Arkadaşlarımdan en güzel çalışma örneklerini alıyorum. Her bir sunumlarında öğrenciliğimin onurunu ve verimini yaşıyorum. Öğretirken öğrenmenin, öğrenirken öğretmenin hazzını hocalarım benden daha iyi bilirler. Bu mutlulukla karşınızdayım. Bu vesile ile arkadaşlarımı huzurunuzda tebrik ediyorum.
Değerli dostlarım,
2006 yılındaki törenimizde, politik arenanın Genç Hukukçular üzerindeki olumsuz etkilerine değinmiştim. Tekrarlamayacağım. Ancak şu kadarını söyleyeyim ki, vefa toplum olarak çok değer
verdiğimiz atifettir. En azından bu değere önem vermelerini tavsiye etmekle yetineyim. Vefa, hukukçularımızın iletişimi ve üretkenliği kapsamında ülkemizin geleceği hakkında bizi karamsarlığa
itmese de, düşündürmektedir.
Şu hususu iyice tespit etmiş bulunuyoruz. 30 yıl önce bu tarz çalışmalara başlanmış olsaydı, bu
gün birçok uyuşmazlığı tartışmıyor olabilirdik. Hukukun geç farkına varılmış olmasına rağmen,
hiçbir şey için geç değildir.
Tekraren belirtmeliyim ki, sizlerin hukuka, hukukçulara, hukukun yaygınlaştırılmasına yaptığınız ve yapacağınız destekler, genç hukukçularımızın ve tabii ki milletimizin geleceğini aydınlatacaktır. Bu akşam burada, küçük çalışmaların bir araya gelerek büyük sonuçlar verebileceğine
olan inancımızı tazeledik. Her biri kendi alanında önemli konumlara ulaşmış dostlarımızın, genç
hukukçulara desteklerini gördük. Bu vesile ile bu geceye katılan tüm dost ve kardeşlerime tekrar
şükranlarımı sunuyorum.
Şimdi de sizlere bir müjde vermek istiyorum.
Çalışmalarımıza katılan ve katılma imkânı bulamadığı halde çalışmalarını takip ettiğimiz hukukçuların, çalışmalarına destek olmak istiyoruz. Gerek lisans öğrencileri, gerekse lisansüstü öğrencilerinin
başarıları için onlara maddi katkı yapmak istiyoruz. Yeni bir kurum olarak HUKUK VAKFI’nın
kuruluşunu sizlere duyurmak istiyorum. Genç hukukçulara yurt içinde ve yurt dışında yapacakları
çalışmalar için burslar verecek, tezlerinin basımı ve dağıtılması için çalışmalar yapacak bir HUKUK
VAKFI önümüzdeki aylarda sizlerin de katkılarıyla ve dualarıyla faaliyete geçecektir. Bu vesile ile
hukukçu arkadaşlarımıza lisans ve lisansüstü burslarıyla katkıda bulunan Türkiye Milli Kültür Vakfı
ve Çamlıca Vakfı’na teşekkür ediyorum. Örnekliklerini Hukuk Vakfı bünyesinde yaşatacağımızı bir
kere daha müjdeliyorum. Tabii ki, önümüzdeki günlerde Hukuk Vakfı’nın misyonuna ve işlevselliğine inanan dostlarımın kapımı çalacaklarına inanıyorum.

3

Bu vesileyle,
Genç Hukukçu arkadaşlarıma da, imkânsızı başardıkları için ayrıca teşekkür ederim. Şahsım ve
sizler adına teşekkür ederim. Bizi takip etmekten ve desteklemekten dolayı mahcup olmayacaksınız. Umuyor ve inanıyorum ki, sizlerin katkıları ile birlikte Allah’ın yardımı hukukun ve hukukçuların yanında olacaktır.
Gurubumuzun çalışmalarına mekân ve maddi manevi katkı sağlayan tüm kurumlarımıza, çalışmalarında Genç Hukukçulara yer veren sivil toplum kuruluşlarımıza, buradaki temsilcileri şahsında üyelerine ve çalışanlarına, üstad hukukçular hâkim, savcı, avukat ve hocalarımıza, bu gecenin tertibinde gönül zenginliği örneklerini veren dostlarıma, bizleri gönülden gülleri ile buradan uğurlayacak olan Bekir UĞUR Bey’e, Üstad Sezai Karakoç’un hayatını konu alan GÜN
DOĞARKEN belgeselini hazırlayan ve Genç Hukukçuların son etkinliklerinde gönülden hizmet
sunan değerli yönetmen ENSAR YILMAZ’a, hazirun tüm katılımcılarımıza, şahsım ve GENÇ
HUKUKÇULAR HUKUK OKUMALARI GRUBU adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.
Allah’a emanet olun.
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