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BİRİKİMLER IV Takdim ve Ödül Töreni Konuşması 

24 Aralık 2013, BSV 

 

Sözlerime Allah‟ın rahmetine kavuĢmuĢ çocuklarımdan Numan Arıman için söyledikle-

rimle baĢlamak istiyorum.  

Bu sevda bizi terk etmez kardeĢlerim. Çünkü bizim Recep Amcamız, Aydın‟larımız, Ma-

cide‟lerimiz, Özlem‟lerimiz, Numan‟larımız ve daha birçok iĢaret ve basamak taĢlarımız var. 

YaĢayan Sünnetimiz var. 

Bu defa sizlere 16 yıl kesintisiz, tatilsiz bir istikrar abidesi çalıĢmayı takdim ediyorum. 

Genç Hukukçularımızın BĠRĠKĠMLER‟inin takdim ve ödül gününü siz değerli dostlarımızla 

birlikte yaĢıyoruz. KonuĢmalarda ortak nokta Hukukun yaygınlaştırılması, şefaat zinciri, 

Müslüman Hukukçu Bilinci oluşturma gibi kavram ve olgular.  

Son 200 yılın hukukunu ve son 40 yılın hukukçularını çok iyi tanıyorum. Çok az hukukçu 

bu güne kadar kendine yakışanı yapmıĢtır. Bugün burada “kendine yakıĢanı yapmaya çalıĢan” 

genç hukukçuların yetiĢtiğini görüyorsunuz. 16 yıldır bunu gözlemliyorsunuz, hatta onlara ek-

lemleniyorsunuz. Şahitlik ediyorsunuz. Ne güzel bir Ģahitliktir bu. Sizler de bu çalıĢmanın hal-

kaları oldunuz. Bizleri yalnız bırakmadınız. ġu an içinizde birkaç değerli arkadaĢımın (onlar 

kendilerini biliyorlar) Genç Hukukçuların yaptığı çalıĢmaları gıyabımızda anlatırken gözlerinin 

yaĢardığını, ağladığını biliyorum. Dile kolay 16 yılda 500’ü aşkın Tebliğ sunumu ve bunlardan 

100‟den fazlasının sadece BĠRĠKĠMLER‟de yayınlanması. 

Bu kadar mı? ġu an dünyanın birçok ülkesinde araĢtırma, yüksek lisans ve doktora yapan 

genç arkadaĢlarımız, ülkenin her yanında görev yapan Genç Hukukçularımız var. TBMM‟de 

görev yapan vekil Genç Hukukçularımız var. Yarın Bakan hukukçularımız gelecek.  

Değerli Dostlarım, 

Bu milletin kaderinin aymazlara, hukuk tanımazlara, izzet ve kudreti Allah’tan başka 

yerlerde arayanlara teslim edilmeyecek kadar önemli olduğunun farkındayız. Bunun için her 

zaman NEDEN BURADAYIZ sorusunu kendimize soruyoruz. Elinizdeki BĠRĠKĠMLER IV. 

Cildindeki NEDEN BURADAYIZ‟ın cevabını Genç Hukukçular olarak aramaya, bulmaya çalı-

Ģıyoruz. Sizlerin emanet ettiği HUKUKUN YAYGINLAġTIRILMASI görevini yerine getirme-

ye çalıĢıyoruz. Sivil Toplum KuruluĢlarının mutfaklarında yer almaya çalıĢıyoruz. Avara kasnak 

dolaĢmıyoruz. Hayal görmüyoruz. Ütopyalarımızı gerçekleĢtirmeye çalıĢıyoruz. 

Uluslar arası ölçekte hain planlar burada, bu topraklarda bazı taĢeronlarla veya partnerler 

eliyle uygulamaya konuluyor. Öte yandan milletin iyi niyetli sorumluları da sabitelerimize uygun 

düzenlemeler yapmak isteyecekler. ĠĢte örnekleri: Ġslam Hukukunun kurumları düzenlemeler 
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halinde hukuk sistemine giriyor. UzlaĢtırmacılık, Arabuluculuk, Ombudsmanlık, Tahkim Yargı-

laması bunun iĢaretleri. Ancak bir kan uyuĢmazlığını gidermek için gerçek ve duyarlı hukukçula-

ra ihtiyaç var. Bunu kim yapacak? Bunu ġvarslar yapamayacak, HirĢ‟ler yapamayacak; onlar 

gitti, bunu buradaki genç arkadaĢlarım, hukukçularım yapacak. 

Sözün burasında bir hukukçu olarak ve bu hukuk platformunun bir ağabeyi olarak sizlerle 

güncel konuyu kısaca paylaĢmak isterim. 

Ġnsanlar ve sosyal topluluklar bazen fıtratlarına aykırı da hareket edebiliyorlar. Ġnsanların 

seçme özgürlüğü vardır. Bu özgürlük fıtrata uygunluğu da aykırılığı da öngörebilmektedir. Hay-

vanlar ise tesadüfen fıtratlarına aykırı hareket edebilirler, baĢka cinslerle alıĢveriĢlerinde fıtratla-

rını bozarak KANARALAġABĠLĠRLER.  

Ġnsan toplulukları da böyledir. VaroluĢ nedenlerine aykırı hareket ettiklerinde fıtratları bo-

zulmakta, kanaraĢabilmektedirler.  

Hepimiz iyi biliyoruz ki iktidarlar insanlara durduk yerde haklarını vermez, haklar iktidar-

lardan talep ve mücadele edilerek alınır. Ġktidarlar genel itibariyle insana ve insanlığa hizmet 

esaslı olmalarına rağmen bu görevlerinin dıĢına çıkarlar, zira vahyin deyimiyle kendilerinde güç 

vehmederek kendilerini müstağni görürler. Hak ile iktidar genelde yan yana olmazlar. Hukukçu 

olamamıĢ iktidar hukukçusu bir teknisyenin, “Biz onlara haklarını verdik” dediğini duydum. Hak 

onun ise sende ne arıyordu dedik. Hakları verilmiĢ millet yoktur, haklarını almıĢ milletler vardır. 

Öte yandan, varoluĢ nedenleri veya kendi vehimleri halka ve hakka hizmet olarak tanım-

lanmıĢ cemaat, tarikat, sendika, meslek odaları, sivil toplum kuruluĢları gibi sosyal yapılar ikti-

darların yanında değil karĢısında, emr-i bilma‟ruf yapmak suretiyle fıtratlarını koruyabilirler. 

YaĢadığımız son örneklerde maalesef bu duyarlılığı göremedik. Her biri bir diğerine ka-

rıĢmıĢ hale geldi. Sosyal yapılar iktidarın enformasyon bakanlığı gibi hareket ettiler. Ġktidar da 

kimseye ihtiyacı yokmuĢ gibi müstağni davranıĢlarına devam etti. Tuz koktu.  

Yıllardır hukuk devletiyiz diyenlere hatırlatmalarda bulunduk. Türkiye Hukuk Devleti de-

ğildir dedik. Hukuk Devleti olabilmek için önce Hukuk Toplumu olmak gerekir. Hukuk Toplu-

mu için önce Bilgi Toplumu olmak gerekir. Bilgi Toplumu olabilmek için önce ĠletiĢim Toplumu 

olmak gerekir. 

Bakın manzaraya. Küfretmeden, beddua etmeden, Ģantaj yapmadan, ihanetle suçlamadan 

konuĢamıyorlar. Hak, hukuk kavramlarını eğip büküyor, menfaatlerine kullanıyor, taraftarlarını 

arenalarda, basında ve sosyal medyada bağırtıyorlar. Bu mu iletiĢim toplumu. Daha alfabenin 

A‟sında bile değiliz.  

Hani, nerede bilgi toplumu? Devletin, hükümetin, STK‟ların, cemaatlerin, meslek odaları-

nın topluma bilgi verdiğini, hukuku yaygınlaĢtırdığını gördünüz mü? Veriyoruz dedikleri hukuk 

bilgisi değil eğitimdir. Bir nevi adam yapma, adam yontma iĢlevidir. 
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Bu manzaraya bakarak söylersek; Toplumumuzun hukuk toplumu olduğunu kim söyleye-

bilir? Kuluçka makinesi Meclis‟in kanunlarını biz hukukçular bile takip edemiyoruz. Ġktidara 

karĢı haksızlık yapan, siyasi sorumluluk almadan iktidarı paylaĢmak isteyen bir sosyal gruba 

karĢı hukuk devleti kuralları çiğnenerek yönetmeliklerle kanunların aĢıldığı bir yönetimle yöneti-

liyoruz. Böylesi bir toplumda hukukun adı bile pertavsızla aranır. 

Ömer Muhtar‟ı hatırlayın dostlarım. Kadın, yaĢlı ve çocukları öldürürken esir alınan Ġtal-

yan askerini öldürmek isteyen yardımcısına “ONLAR BĠZĠM ÖĞRETMENĠMĠZ DEĞĠL” di-

yordu. ġimdi soruyorum: ġantaj yapanlar bizim öğretmenimiz mi ki, kanunlara ve hukuka aykırı 

yasallık görüntülü düzenlemeler yapıyoruz? Mikrofonlarda bas bas bağırılan hukuk devleti iĢte 

budur.  

ġimdi Ģu genç topluluğa ve bunların arasından çıkıp görevlerine dağılmıĢ kardeĢlerime ba-

karak rahatlıkla söylüyorum; Bu hukuka aykırılıkları yapanlar GENÇ HUKUKÇULAR HUKUK 

OKUMALARI GRUBUN‟da ders yapmadılar. Bundan sonra da yapamazlar, zira fıtratları bo-

zuldu. Ġzzet ve kudreti sadece Allah‟ın yanında arama keyfiyetinden uzaklaĢtılar. 

Değerli Meslektaşlarım 

Hukuk mesleği itibar mesleğidir. Adalet idesi mesleği, meslek de ideyi sürekli besler. Böy-

lesi bir anlayıĢla Genç Hukukçular öğrenciliklerini değerlendiriyor, mesleklerini bereketlendiri-

yorlar.  

Hukuk öğrenciliğini ve mesleğini icra ederken, yaĢadığımız süreci anlamaya, yorumlama-

ya çalıĢıyoruz. Bunun için perspektifimizin sağlam olması, sağlam bir zemine dayanması gereki-

yordu.  Bu nedenle, uygulanabilir bir siyaset üretebilmek için 2009‟da „Ne Yapmalıyız?‟ sorusu-

na karĢılık 15 ana baĢlık altında 5‟er kiĢilik gruplarla YAKIN TARĠH OKUMALARI‟nı geçen 

yıl baĢlattık, sürdürüyoruz. “geçmiĢ, günümüz ve gelecek bağlantısını kuracak olan bir derinliği 

yakalamaya çalıĢıyoruz.” Aslında bunu çok önceden, “tarihi gerçeklikten gelecek tasavvuruna, 

süreç işçiliği” olarak tanımlamıĢtık ve bu konuda hukukçulara bu salonda HUKUK MESLEĞĠ 

baĢlıklı bir sunum yapmıĢtım.  

Öte yandan Salı ve PerĢembe derslerinin dıĢında Cumartesi sabah derslerimizde de hukuk 

kavramlarının aynı zamanda Kur‟an‟ın kavramları olduğu bilinciyle kavram çalıĢmaları yapıyo-

ruz. Ġslam Hukukunun kurumlarının yürürlükteki hukuka ve aramızdaki hukuka girmesini ve 

sürdürülmesini amaçlıyoruz. 

Özgüveni yüksek hukukçular olarak yetiĢmek zorundayız. Süreci okumak tek baĢına yet-

miyor; süreci okurken süreci yazma, yani “tarihi yazma” ideali ve iddiasında olan hukukçularız. 

Bu nedenle bugün, „Neden Buradayız‟ın cevabı iĢte karĢınızdaki Genç Hukukçulardır. 

Salı Grubu‟nun bir kardeĢi olarak 6 yıldır da Ankara‟da PerĢembe Grubu olarak çalıĢıyo-

ruz. Ankara‟ya gidiyoruz. Civar Ģehirlerden, Konya‟dan, Bursa‟dan, Kocaeli‟nden, Adapaza-

rı‟ndan, Gaziantep‟ten, Ankara ve Ġstanbul‟daki çalıĢmalara gelen öğrencilerimiz var.  Birçok 
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Ģehirde, hatta baĢka ülkelerde genç hukukçularımız bu çalıĢmaların benzerini oluĢturma gayre-

tindeler. 

ġimdi önümüzde çetin bir uğraĢ bizi bekliyor. Emaneti sürdüreceğiz. Emanetin hakkını ve-

receğiz. Numan‟ın Vera‟sına hiç söylenmemiĢ sözler söylediği gibi, sizlere, sevdiklerimize, dün-

yanın çocuklarına söylenmiĢ güzel sözleri yineleyerek, yenileyerek söyleyeceğiz.  

Numan‟ın söylediği gibi, “eskisi gibi değil… artık daha sancılı” olsa da söyleyeceğiz.   

Bir yandan öfkemiz taĢ doğururken, dilimiz ve gönlümüz Ġbrahim‟i Nemrutlara vermeye-

cek.  

Öte yandan, Ġsmail‟in boğazındaki merhamet bizi kuĢatacak ve kutsayacak. Ümmetin ümi-

di, hakkın ve hukukun dili olacağız. 

ĠletiĢim Toplumuna, bilgi toplumuna, hukuk toplumuna ve hukuk devletine özleminizi diri 

tutun.  

Artık karĢınızda “biz” diyen bir topluluk var. Bu topluluğun fertleri tekil sigasıyla “ben” 

dediğinde aslında dili sürçmüĢtür. Biz demek istemiĢtir. “İyya kena’budu ve iyyake nestain” 

Değerli dostlarım, 

Bu gün bir daha, öncülerimizden ve sizlerden aldığımız gönüllülük ve gönül zenginliği mi-

rasını Ģefaat zincirine dönüĢtürdüğü için Allah‟a ham ediyor, bu vesile ile baĢta imkânsızı ba-

ĢarmıĢ Genç Hukukçu KardeĢlerim olmak üzere, bu çalıĢmaya destek veren Hocalarıma, dostla-

rıma Ģükranlarımı sunuyorum.  

Kurumsal olarak da, ders salonlarını ve sair imkânlarını bizlerden esirgemeyen BĠLĠM ve 

SANAT VAKFI‟na, TÜRKĠYE MĠLLĠ KÜLTÜR VAKFI‟na, Ankara‟da BĠLGĠ VAKFI‟na, 

mutfağında tecrübeler kazandığımız MAZLUMDER‟e Genç Hukukçular adına ayrıca Ģükranla-

rımızı sunuyorum. 

Bizi takibe ve desteklemeye devam ediniz. Mahcup olmayacaksınız.  

Hepiniz Allah‟a emanet olun. Ve Rabbimin Asra yeminini bir kere daha hatırlayınız. Vel 

asr …….. 

  

 


