BİRİKİMLER V TAKDİM VE PLAKET TÖRENİ KONUŞMASI

Furkan ARAL, 17.10.2016, BİSAV
Değerli hocalarım, değerli ağabeylerim, ablalarım, değerli misafirler ve genç hukukçular camiasının kıymetli öğrencileri öncelikle hepinizi Allah’ın selamı ile selamlıyorum. Genç hukukçuların biriktire biriktire genç enerji ve olgun tecrübe sayesinde 20. Yılında akademi ve
hukuk camiasına 5. sini kazandırdığı Birikimler V’in takdim ve plaket törenine hoşgeldiniz.
Salı grubuna gelmem, benim adıma Twitter’ın vesile olduğu bir tevafukla başladı. Üniversite
tercih döneminde babam ile takipleşen Muharrem hocamın twitter üzerinden kontak kurması
ve sonrasında benim Muharrem Hoca tarafından salıya davet edilmem ile salılara gelmeye
başladım. İlk geldiğim günden itibaren burada hissettiğim samimi ve bir o kadar da akademik
ve entelektüel atmosfer benim bu derslerin devamlı bir öğrencisi olmamı sağladı. Böylece her
hafta, Havva ablanın yemeklerini ve BİSAV’daki haftanın dersini iple çekmeye başladım.
Buraya her geldiğinde yeni bir şey öğrenmek bildiğini paylaşmak ve bunu disiplinli bir şekilde 19 yıldır yapmak için her Salı biraraya gelen tüm genç hukukçulara hayret ediyordum. Hukukun yaygınlaştırılması ve üretilmesi adına her Salı yapılan bu çalışmayı böylelikle günden
güne daha iyi tanıdım. Ve salıların bir öğrencisi de ben oldum.
Değerli misafirler;
Öğrencisi olmakla iftihar ettiğim Genç Hukukçular meclisinin 20 senedir istikrarla ve hiç
bitmeyen bir enerjiyle bugünlere kadar gelmiş olması şüphesiz kırmızı çizgilere ve sabitelere
sahip olması ve bunların ihlalini kabul etmemesiyledir. Bunlar sigara kullanmama, istikrarlı
olarak derslere devam etme, en verimli şekilde iletişim gibi tüm genç hukukçuların henüz ön
görüşme esnasında öğrendikleri ve uygulamaya koymak zorunda oldukları kurallardır. Ancak
bu kurallardan biri vardır ki bu tüm genç hukukçular tarafından bilinen ve hayata konulan
uzun soluklu bir kaidedir. Bu kural bildiğinin zekâtını vermektir. Nasıl Müslüman olarak bizler malımızın 40da1ini vermek ile mükellef isek bu sefer de Genç Hukukçu kimliğine bürünerek sürekli öğrenmek ve işine yarayacak bilgi edinmek kaygısı güden tüm genç hukukçuların
bilgisinin zekâtını vermesi zorunludur. Buna en güzel örnek ise hiç bitmeyen enerjisiyle ve
hayatını öğrencilerine ve davasına vakfeden, sürekli olarak hukuk üretme çabasında olan Muharrem hocamızdır.
Saygıdeğer konuklar;
Hak uğruna doğru bildiğini dokuz değil ondokuz köyden kovulacak olduğunu da bilse söylemekten geri durmayan, hak arama bilincine sahip genç hukukçuların bir başka özelliği mukayeseli hukuk çalışmalarıdır. Sunumların mukayeseli hukuk şeklinde olması, Genç Hukukçular
Hukuk Okumalarını diğer çalışma gruplarından ayıran ve öncü yapan önemli bir özelliğidir.

Böylece Müslüman kişiliğimizle pozitif hukuk sistemi içerisindeki duruşumuzu, tavrımızı
belirlemede, Müslüman hukukçu bilincini geliştirmede merhale kazanabiliyoruz.
Sözlerime son vermeden önce bir ekol haline gelmeye başlayan ve çeşitli akademik çalışmalarda dipnot olarak kullanılan Birikimlerin bundan sonra da Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubunun bir okul olmasına vesile olmasını diliyorum. Şüphesiz bu, tüm Genç Hukukçuların şimdiye kadarki özverili çalışmalarıyla bugünlere gelmiş olan bu çalışmanın aynı özveri
ve istikrarla devam etmesi ve şefaat zincirinin tüm genç hukukçuları birbirine bağlaması ile
olacaktır.
Birikimler 5’de emeği geçen herkese ve başta Muharrem Hoca olmak üzere bu çalışmaların
bugünlere gelmesine vesile olan tüm Genç hukukçulara teşekkür ediyorum.
BİRİKİMLER 5 hayırlı olsun…
Allaha emanet olun…

