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Değerli büyüklerim, Hocalarım, Arkadaşlarım ve Değerli misafirler
Mübarek ramazan ayında tanıştım Salı grubuyla. Tam da o ay münasebetiyle yapılan söyleşi
tarzındaki değerli hocaların katılımıyla gerçekleşen programların akabinde Muharrem Hoca’nın parmak bastığı üzere orayı sıradan, gündemdeki sorunsalların hukuki olarak değerlendirildiği, bir grup insanın toplandığı bir mekân olarak düşünüyordum. Ama Muharrem hoca
programın sonunda öyle cümleler sarf etti ki nutkum tutuldu. Zaten o sözlerdi sanırım 16
yıldır böyle insanların gönülden; deprem, sel, bayram, seyran demeden gününü değiştirmeden salıya katılmasını sağlayan….
Peki, bu insanların ve benim gibi hukuk okumayan birinin ısrarla bu ortamda kalmayı istemesinin sebebi neydi…
Salıya geldiğinizde gördüğünüz; bir tarafı isyan kokan ama diğer taraftan da bu isyanı akademik boyutta ve ciddiyetle argümanlaştıran bir oluşum. Ayrıca sivil toplum hareketlerinin mutfakları, iktisat, uluslar arası ilişkiler, siyasal vb. yan dallarla çalışan ve bunları somutlaştıran
bir hareketin mevcudiyeti…
Üniversite öğrencisi olarak çok programlara, söyleşilere katılıyor; dernek ve hareketlerle tanışma olanağı buluyoruz... Sebebi Allah’ın lütfettiği enerjimizi ve bilgiye olan açlığımızı sadece tek taraflı olarak değil interaktif olarak da paylaşma ihtiyacı. Okulda hocalar hep bunu
iddia ederler, mevcut eğitim sistemimiz de, fakat nedense bunun gerçekleşmediğini mezun
olanlara bakarak siz benden daha iyi bilirsiniz.
Saygıdeğer hocalarım,
Doğrusunu söylemek gerekirse bahsettiğim okul dışındaki hareketlerde de bunu pek göremedim …
O halde bir yıllık bir Salı dostluğundan anladığım şu oldu:
Herkes midesi elverdiğince alır sofradan alacağını, midemizde 10 çeşit olması sofranın 40
çeşit olduğu gerçeğini değiştirmez. Onun için benim aldığım ve anladığım da elbette benim
sınırlılığımla alakalı…
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Benim için salıyı özetleyen iki slogan önemli oldu:
Bunlardan biri ‘Hak Arama Bilinci’
Diğeri de ‘Hukuk Mantığı’…
Bunun yanında pek çok kelime daha da var elbette (şefaat zinciri, hukukun yaygınlaştırılması,
hukuk üretilmesi, adaletin tesisi, hukuk yapmak, hukukçu olmak, korsan tebliğ, Aliya ve Yol
Arkadaşları, Beş buçuk hikâye, Havva Abla ve itikadından kaynaklanan maharetleri vb).
Fakat bence salının ruhu bu iki kelimede saklı.
Biri akılsa diğeri kalp. Zaten öyle değil midir ki; akıl, hukuk mantığını kavrar; yürekteki cesaret ve istek de hak arama bilincini körükler… Aklı ve yüreği birlikte hareket edenler hayatta
bir kez ölür ama aklı ve yüreği dost olamamışlar hergün…
İşte salıdan aldığım bu….
Muharrem hocanın da deyimiyle ‘mesai doldurmak değil; iş yapmak isteyenlerin’ ve ‘konformizmin rehavetinden ar eden’ ‘şık insanların’ ortamı Salı…
Değerli Arkadaşlarım,
Aslında her ne kadar hukuk alanıyla ilgili olsa da Salı grubu, hukuk mantığı ve adalet arayışının her alanda gerekliğinden kaynaklanan; hangi alanda olursanız olun Salıdan alacağınız,
besleneceğiniz çok şey var.
Son olarak misafirlikten terfi ettiğimi bildiren Muharrem hocanın dediği üzere yan dallarla
etkileşim halinde bu zeminin diğer alanlarda da hayat bulması için inşallah ilerleyen zamanlarda daha farklı çalışmaların da gerçekleşeceğine inanıyorum…
Bu sıcak, samimi, aksiyonlu ve bereketli ortamda olduğum için burayı besleyen herkese çok
teşekkür ederim.

Saygılarımla……
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