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Kıymetli hocalarım, Saygıdeğer davetliler, Değerli Genç Hukukçu arkadaşlarım; 

Bugün, Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu’nun 16 ıncı yılında, bugüne kadar 

paylaşarak elde ettiğimiz birikimlerimizi, dördüncü kez sizlere takdim etmekten büyük onur 

ve mutluluk duyuyoruz. Bundan 10 yıl önce, 2003 yılında, Genç Hukukçuların birikimlerini 

ilk defa sizlere takdim ettikleri gecede Muharrem Hocamızın söylemiş olduğu gibi, “Her gü-

zel proje, Allah’ın yardımıyla, o projenin altına elini sokacak insan gücü ve katılımı bulmaya 

devam edecektir.”  İşte bu inançla, 1998 yılında 8 sağlam halkayla başlayan bu şefaat zinciri, 

her geçen gün daha da büyüyerek, büyüdükçe daha da kuvvetlenerek çalışmalarını sürdürme-

ye devam etmektedir. 

Ben konuşmamda, bu bereketli şefaat zincirinin 6 yıllık bir halkası olarak, Genç Hukuk-

çular Hukuk Okumaları Grubunun benim için ne ifade ettiğini sizlerle paylaşmak, aynı za-

manda sizlere biraz kendimizi tanıtmak istiyorum: 

Öncelikle, Genç Hukukçular inanmış ve teslim olmuş şahsiyetlerden oluşan bir toplu-

luktur. Onlar için teslimiyet ve iman, yalnızca dilde veya kalpte duran bir şey olmayıp, onların 

günlük ilişkilerine, hayatın her alanındaki fiillerine, yapıp-etmelerine yansıyan hasletlerdir. 

Öyle ki, bir genç hukukçu, bir diğer genç hukukçuya selam verdiğinde, muhatabına “Ey genç 

hukukçu kardeşim, artık benim elimden ve dilimden eminsin, selamettesin, güvenlik içerisin-

desin” taahhüdünde bulunduğunun bilincindedir ve buna göre hareket eder. 

Genç hukukçular, içinde bulundukları toplumda “Hakkı ayakta tutan ve adaletle şahitlik 

eden kimseler” den olma misyonuna taliptirler. Bu çerçevede üzerlerine düşen bireysel ve 

toplumsal sorumluluklarının farkında olup, bu sorumlulukların gereklerini yerine getirebilmek 

için “iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı” ve “birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmeyi” 

şiar edinmişlerdir.   

Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubunun yegâne amacı öğrenmek ve öğrendikle-

rini hayata geçirmektir. Genç Hukukçular, ilmiyle âmil olmayanın, ne kendisine ne de çevre-

sine bir faydası dokunmayacağını; dahası kitap yüklü merkepten farksız olacağını bilmekte ve 

bu bilinçle çalışmalarını teoriye olduğu kadar pratiğe yönelik olarak da sürdürmektedir. 

Genç Hukukçular için onları amaca götürecek her yol mubah DEĞİLDİR. Bilakis, onlar 

meşru bir amaca ulaşmanın ancak meşru vasıtalarla mümkün olabileceğini birliler. Dahası, 

genç hukukçular, amaca ulaşmaktansa, o amaç uğruna yolda olmayı daha çok önemsemekte-

dirler. Yolculukta sabırlı ve fedakâr, yol arkadaşlarına karşı vefalıdırlar. 
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Genç Hukukçuların çalışmaları gönüllülük esasına dayanmaktadır. Zira bu çalışma, ka-

tılımcılarına hukuk üreticisi ve yaygınlaştırıcısı olmaktan başka hiçbir paye, unvan, diploma 

veya sertifika vaat etmemektedir.  Her hafta salı günü, Salı dersine katılmak, yani bu bereket-

ten pay almak ve ona katkı yapmak için, Bursa ve diğer çevre illerden İstanbul’a gelen genç 

hukukçu arkadaşlarımız, gönüllülük ilkesini en güzel izah eden örneklerdir.  

Bu çalışmalar, genç hukukçular tarafından bir ibadet bilinci içerisinde, düzenli olarak, 

aralıksız, tatilsiz her hafta gerçekleştirilmektedir.  Zira genç hukukçular için namazın da der-

sin de kazası olmaz. Onlar için hukuk adına yapılan her çalışma ibadet, bu uğurda yapılan her 

paylaşım infaktır.  Nasıl ki Muharrem Balcı’nın tüm dostları, Salı akşamları onun derste oldu-

ğunu, o akşam için ondan asla randevu alamayacaklarını, evine gitseler dahi onu orada bula-

mayacaklarını biliyorlarsa, artık bizlerin de dostlarımız Salı akşamları derste olduğumuzu, 

evimize gelseler de bizleri evlerimizde bulamayacaklarını biliyorlar. 

Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu sivil bir oluşumdur ve genç hukukçuların si-

villikten anladığı, elbette üniformasız olmaktan ibaret değildir. Onlar, bu anlayış çerçevesinde 

hiçbir iktidarın gönüllü veya paralı askeri olmayı kabul etmezler. Büyüklerinin ilimlerinden ve 

tecrübelerinden olabildiğince istifade ederler fakat Yaratıcı tarafından kendilerine bahşedilmiş 

en değerli nimet addettikleri iradelerinin hiçbir lider, otorite, üstad, hoca veya ağabey tarafından 

zapturapt altına alınmasına müsaade etmezler; kimseye kendileri adına düşünüp karar verme 

hakkı ve yetkisi vermezler. Genç hukukçuların muhalefet anlayışı, yalnızca mensup oldukları 

zümrenin menfaatlerini veya ayrıcalıklarını korumak için muhalefet edenlerinkine benzemez. 

Onlar, sırf muhalefet etmiş olmak için de muhalefet etmezler. Bilakis onların muhalefeti “hakkı 

ayakta tutma ve adaletle şahitlik etme” anlayışı içerisinde; iktidar sahiplerini hayra çağırma, 

iyiliği emredip kötülükten sakındırma ilkeleri çerçevesinde bir hukuk mücadelesidir.  

Genç hukukçular hak, hukuk ve adaletten bahsederken, “benim hakkım”, “benim huku-

kum”, “benim adaletim”  demez. Zira onlar subjektif hukuk, subjektif adalet gibi kavramların 

varlığını şiddetle reddederler. Onlar için hak, hukuk,  adalet, meşruiyet gibi kavramlar kayna-

ğını, bütün zamanlarda ve bütün mekânlarda geçerliliğini koruyan, evrensel ve değişmez olan 

SABİTELERDEN alırlar. 

Kıymetli misafirler, kısaca bahsetmeye çalıştığım bu ilkeler ve değerler çerçevesinde 16 

yıldır çalışmalarını aralıksız sürdüren bu güzel toplulukla birlikteliğimizin hiç bozulmaması, 

çalışmalarımızın hep birlikte daha nice 16 yıllar boyunca devam etmesi için dua ediyorum.      

Konuşmama son verirken, bu çalışmada en çok emeği geçen kişiye, yani bu çalışmanın ku-

rucusu, daimi destekçisi, en gayretli ve istikrarlı öğrencisi olan Muharrem hocamıza; bu çalışma-

nın en önemli kısmında, yani mutfağında yer alan, hafta içi hafta sonu demeden leziz yemekleriy-

le onlarca genç hukukçunun karnını doyuran biricik Havva ablamıza; özellikle BİRİKİMLER 

IV’te makaleleri yayınlananlar olmak üzere katılımlarıyla bu çalışmayı daha da bereketli ve de-
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ğerli kılan tüm genç hukukçu arkadaşlarıma ve bu gece bizleri yalnız bırakmayıp bizlerden des-

teklerini esirgemeyen siz değerli misafirlerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. 


