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Değerli misafirler, kıymetli arkadaşlar;
Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubunun bilgi, birikim ve deneyimlerini 4. kez
devşirdiği Birikimler-4 takdim töreninde, bu soğuk kış akşamında, yıllardır bize ev sahipliği yapan
bu sıcacık ortamda sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum.
Değerli büyüklerim, arkadaşlarım; hukuk, hak ve adaleti tesis etmek için bir araçtır. Ancak
araçsallaştırılmaması gereken, amaçladığı ideallerle özdeşleşmiş, onlardan ayrı düşünülemeyecek en
ulvi araçtır. Bu nedenle hakkı ayakta tutan mü’minler olabilmek, hukuk cinayetlerinin önüne
geçebilmek, bu yolda donanım sahibi olup hep beraber hukuku ve hukukçuluğu güçlendirmek için
Hukuk Okumalarını yapıyoruz. Burada birbirimizden öğrendiğimiz ve öğreneceğimiz çok şey var.
Tarihimize ve ecdadımıza duyduğumuz vefa borcunu ödeyebilmek, toplumsal sorumluluğumuzu
yerine getirebilmek için hukuku hayatın ve toplumun her kesiminde yaygınlaştırmamız gerektiğinin
farkındayız. Bunu en iyi şekilde; birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye ederek, iyiliği emredip
kötülükten sakındırarak başarabileceğimizi biliyoruz. Biz burada hukukçuluğun nasıl icra edilmesi
gerektiğini öğrendik. Salt para kazanma veya menfaat elde etme aracı olarak kullanıldığında hukuka
en büyük kötülüğü yine hukukçuların yaptığını görüyoruz. Nitekim toplumumuzda hukukun
karmaşık, anlaşılmaz ve sevimsiz görülmesinin ve hukuk kurallarına riayet edilmemesinin birincil
sorumlusu hukukçularımızdır.
Hasbelkader hukuk fakültesine girdiğimden olsa gerek, benim de öncelikli hedefim okulumu
zamanında bitirip meslek sahibi olmaktı. Ancak üniversitede verilen hukuk eğitimi, kurallar bütünü
olmaktan öteye geçmiyordu. Hukuk kurallarını doğuran sebepler, hukuk mantığı, felsefesi,
sosyolojisi ve hukuk tarihi yeterince anlatılmadığı için hukuku sevemedim. Evet, hukuk, hayatın ta
kendisiydi, bir bebeğin ana rahminde büyümesi gibi, hukuk da insanı çepeçevre sarmıştı ve onsuz
yaşam düşünülemezdi. Bu nedenle hukuka ilgim olmakla birlikte eğitim sisteminin yanlışlığı
nedeniyle okulumu zamanında bitiremedim ve hukuk fakültesinden nefret eder olmuştum.
Ne zaman ki, Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu ve Muharrem Balcı abimizle
tanıştım, ondan sonra hukukun bir kurallar bütünü değil, insanı ve hayatı anlamlandıran, değiştiren,
geliştiren değerler bütünü olduğunu anladım. Burada işlediğimiz hukuk mantığı derslerinde ve diğer
derslerde ufuk açıcı tebliğler, yorumlar, eleştiriler sayesinde kavramların içini doldurmayı, hukukçu
olmayı öğrendim diyebilirim. Buradaki arkadaşlık, diğergamlık ve hesapsız paylaşım ortamını başka
hiçbir hukuk camiasında veya platformunda görmedim.
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Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu sayesinde hukukla aramdaki buzları erittim ve afla
döndüğüm hukuk fakültesinden mezun oldum.
Barolar avukatların haklarını koruyan, mesleki dayanışma sağlayan kurumlar olarak söylense
de, birbirine rakip tacir avukat yetiştirmekten başka iş yapmamaktadır. Hâkim ve savcılar desen, iş
yoğunluğundan kendi kabuğuna çekilmişler. Öğrenciler okuldan mezun olunca sudan çıkmış balık
misali çırpınmakta. Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubunda ise öğrenci, stajyer avukat,
tecrübeli avukat, akademisyen, hâkim ve savcı adayları bir arada bilgi ve tecrübelerini paylaştığı için
kolektif bir hukuk okulu oluşmuştur. Özellikle öğrenciler, gelecek tercihlerini belirleme açısından
hukukun her alanını ve meslekleri tanıma imkânı edinmektedir. Yani okulların ve baroların
yapamadığını, bu grupta bulabilirsiniz.
Esasen aydın hukukçu sorumluluğu; insanı, insanın değer verdiklerini ve kâinatı esas alarak
hukukun şekillendirilmesini, bu misyonu, vizyonu, hukuk mantığını ve edinilen tecrübelerin
nesilden nesile aktarılmasını ve merdivenin basamakları gibi devamlılık sağlanmasını gerektirir.
Cemil Meriç’in ifadesiyle; “Aydın olmak için önce insan olmak lazım. İnsan mukaddesi olandır.
İnsan hırlaşmaz, konuşur, maruz kalmaz, seçer. Aydın, kendi kafasıyla düşünen, kendi gönlüyle
hisseden kişi. Aydını yapan: uyanık bir şuur, tetikte bir dikkat ve hakikatin bütününü kucaklamaya
çalışan bir tecessüstür.”
Muharrem Abimizin deyimiyle, arkadan gelenlerin önden gidenlere ulanması, genç enerji ve
olgun birikimin birleşmesi ile kardeşlik hukukunu geleceğe taşımak gayesiyle bu çalışma grubunda
yol alıyoruz. Yol uzun, özveri istiyor, emek istiyor. Bir ananın evladını ölene dek gözetmekten
vazgeçmediği ve bıkmadığı gibi vazgeçmemek istiyor. Çünkü devamlılık için sabır ve istikrar
gerekiyor. Her güçlükle birlikte bir kolaylık vardır. Derler ki “yapmakta olduğunuz şey giderek
kolaylaşır. İşin doğası değiştiğinden değil, yapma isteğiniz geliştiğindendir.” Ve biliyoruz ki,
Allah’ın yardımı ve bereketi, hakkı ve adaleti ayakta tutmaya çalışanlarladır. Bu yolda emek veren
en kıdemli öğrencimiz Muharrem Balcı abimize ve tüm Genç Hukukçu kardeşlerime huzurunuzda
hürmet ve teşekkürlerimi sunuyor, “Birikimler”imizin devamını diliyorum.
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