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Bismillah
Selam aleykum
Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Ankara Grubu, diğer adıyla Perşembe Grubu adına bana
konuşma fırsatı veren büyüklerime, teşekkür ediyorum.
Değerli hocalarım, üstatlarım bizleri bu onur duyacağımız gecede yalnız bırakmadığınız için
şükranlarımı sunuyorum, hoş geldiniz.
Perşembe Grubu 2008 yılında kuruldu. Şu an düzenli yirmi beş ve zaman zaman artmalar ile
otuzu bulan kişi sayısı ile dersler yapıyoruz. Çoğunluğumuz öğrenci. Mekân olarak ilk zamanlar bir avukat bürosu kullanıldı. Sayımız artınca Bilgi Vakfı salonunu kullanılmaya başlandı. Bu vesileyle Bilgi Vakfı yöneticilerine teşekkür ediyoruz. İlk üç yılında İstanbul’dan
her hafta sunum yapmak için gelinirdi, şükürler olsun ki Perşembe Grubu sunum yapacak
yeterliliğe ulaştı.
Bu dersler başlayalı 6 yıl oldu, biz Perşembe grubu olarak dersler için buluştuğumuzda Muharrem Hocamızı hep bizi bekler halde bulduk. Hiç bekleyen biz olmadık. Bu tutum, diğer
hiçbir ders halkası veya seminerde görmediğimiz bir tutumdur. Hoca öğrencilerinden önce
derse geliyor ve bekliyor.. bekliyor. Sanki İstanbul’dan gelen bizmişiz gibi hep geç kalan biz
olduk. Muharrem Hocaya bu özverisi için, bu güzellikleri bize ulaştırdığı için teşekkürlerimi
ve saygılarımı sunuyorum.
Ankara garip, basit bir şehir ama güçlü, çok güçlü(.)
Ankara’ da her şey her zamanki gibi ve insanlar kesme şekerler gibi birbirinin aynısıdır, bürokrasi şehridir, memur şehridir,
Altı yıl geçmiş ve biz altı yıl boyunca Ankara’nın tebaalaştıran kişilik dayatması altında bulunduk.
Şöyle bir benzetme çok mu ağır olur acaba: Ankara ve İstanbul arasındaki fark Rahmetli
Aliya’nın tanımladığı tebaa ile itizalciler kavramları arasındaki fark gibidir… Bu baskı altında
çok daha güçlü bir kalkanımız vardı bizi koruyan; Genç Hukukçular Hukuk Okumaları dersleri. Bu dersler yüreğimizin soluğu.
Ankara’daki bir hukuk öğrencisi kuşkusuz İstanbul’daki bir hukuk öğrencisinden çok farklı
gözlerle bakar hukuka, adalete, devlete ve diğer olgu ve olaylara.
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Biz Genç Hukukçular Perşembe Grubu, şükürler olsun ki bu saydıklarıma Ankara’daki diğer
konumdaşlarımızdan farklı bakıyoruz ve bunu da Genç Hukukçular Hukuk Okumaları derslerine, Muharrem Abi’ye ve şefaat zincirindeki her bir halkayı oluşturan kişilere borçlu olduğumuzun bilincindeyiz.
Perşembe dersleri bizler için bir lütuftur. Allah’ın bizlere bir lütfu. Muharrem Abi’nin bizlere
tavsiyesi üzere bu lütuf ile bizleri bereketlendiren Allah’a şükrümüzün bir kısmını hukuk bilgimizi gerekli yerlerde ikram ederek eda etmeye çalışırız.
Bu derslerden çok şey öğrendik.
Bu derslerden, kayıtsızlığın dünyanın en kötü şeyi olduğunu öğreniyoruz, kayıtsız olmamayı
bir ilke ediniyoruz.
Sorumluluğu iliklerimizde hissederek, bir insanla, hayvanla, eşya ile olan ilişkimizin Allah’tan bağımsız olmaması gerektiğini öğreniyoruz.
Birçok arkadaşımız;
-

sivil toplum kuruluşlarının mutfağını bu derslerden aldıklarıyla bereketlendirmeye,

-

yeni bir dil kazandırmaya,

-

farkındalıklar oluşturmaya çabalar.

-

Mazlumun yanında yer alma ve zalime karşı mücadele etme bahtiyarlığına ulaşır.

-

Zulme karşı bizden olanların, bizden olmayanların, ötekilerin hakkını savunur, zulme
tehdit oluşturur.

-

Daha iyi bir dünya ve yaşam biçimi için uğraş vermeyi ve bunun için başımızın ağrımasını da göze almayı öğreniyoruz.

-

Rızka imanımız bütün olarak, riski göze almayı öğreniyoruz.. .

-

Biz bu derslerden aldıklarımız ile hayatı inşa etmeye çalışıyoruz. Bu dersler ruhumuzu
sağlamlaştırıyor…

-

Bu derslerle şehitlerimizi ve şahitlerimizi tanıyoruz. Onlar ki kendilerine yakışanı yaptılar. Onlar sayesinde nasıl yaşamamız gerektiğini ve nasıl ölmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Allah onlardan, Recep Amca’lardan, Macide Ablalardan, Aydın Ağabeylerden razı olsun. Bize yaşantıları ile de gitmeleri ile de örnek oldular.

Biz Perşembe Grubu Salıya eklemlenerek çoğalıyoruz. Allah’ın üzerimizdeki nimetini hatırımızdan çıkarmıyoruz. O gönüllerimizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler
olduk, hem yoldaş hem gönüldaş olduk. Birbirimize kaynadık tek bir vücut olduk. Birbirimize
olan sevgimiz sözlerimizi gereksiz kılacak kadar gözlerimizden, tavırlarımızdan okunur. Biz
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birlikte mücadeledeyiz, tek başımıza değiliz. Sayımız da fazla değil, ancak biz Hakkın yanında yer alaya namzet olarak Allah’ın varlığını yanımızda hissediyoruz.
Öyle inanıyoruz ki zaman her şeyi biçip unuttursa da bizlerin bu derslerden aldığı ‘”hak, adalet, özgürlük, meşruiyet, şefaat zinciri, hukukun yaygınlaştırılması, özgürlüklerin teminatı
olmak…’’ gibi sembol kavramlar ve bunlara yüklediklerimiz anlamlar, zihinlerde ve yaşantılarda baki kalacaktır ve bir ekolün ana kavramları olarak yarınlarda kendisinden bahsettirecektir.
Bunlar övünmek için söylenmiş sözler değildir. Mücadelemizin bereketlenmesi için hak edilmiş iltifatlarımızın ifadesidir.
Değerli Genç Hukukçular; Bizleri aynı isimde buluşturan Allaha Hamdolsun. Bu bir onurdur.
Onur duyuyoruz.
Perşembe grubunu kuran diri tutan Muharrem Abiye ve desteklerini eksik etmeyen Salıdaki
her bir bireye ve Perşembe Grubundan Şerife Ablaya teşekkür ediyoruz.
Perşembe grubunun bir abisi yok ancak kocaman yüreği ile bir ablası var. Tüm olumsuzluklara rağmen bizleri bir arada tutan Şerife Ablaya teşekkür ediyoruz.
Değerli Genç Hukukçular, Hocalarım, üstatlarım;
Tüm dost ve cömert duygularımla, Allah’ın tüm lütuflarının ve iyiliklerinin sizlerin üzerinde
olmasını diliyorum.
Allah’ a emanet olun.
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