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Saygıdeğer misafirler ve çok değerli Genç Hukukçular Birikimler V’in Tanıtım Gecesine hoş
geldiniz.
Öncelikle bu değerli halkanın içinde bulunduğum ve Ankara grubunu temsilen konuşma yaptığım için çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Ankara’da 9 yıldır istikrarlı bir şekilde devam eden bu çalışmayla 3 sene önce tanışmak nasip oldu. 1.sınıfın sonunda günümüz hukukundan, hukukçulardan, adalet anlayışından şikâyetçi olduğum ancak neye nasıl bakmalı, ne
yapmalı sorularına cevap bulamadığım hatta bu alandan bir an önce kurtulmak istediğim dönemde genç hukukçularla tanışmak benim için paha biçilemez bir nimetti. Zira Müslüman
zihniyetle sorunlara ve sorulara bakmak isteyen, çözüm üreten, hakkı ve sabrı tavsiye eden,
birbirlerinin velisi olmaktan gurur duyan böyle bir topluluk olduğunu görmek geleceğe dair
ümitlerimi güçlendirdi. Müslüman hukukçu nesiller yetiştirmeyi şiar edinen bu grup hayatımın önemli bir parçası oldu. Ertesi gün sınavımız da olsa, yorgun ve halsiz de olsak bizi istikrarlı ve gönüllü bir şekilde derslere götüren sebep de, gidemediğimizde yokluğunu hissettiren
sebep de buydu.
Hukuk, hakkı ayakta tutan, toplumu yaşatan bir sistemdir. Toplum hukuka muhtaçtır. Hukuksuz bir toplum çürümeye ve yozlaşmaya mahkûmdur. Bu yozlaşmanın önüne ancak hukukun
yaygınlaştırılmasıyla geçilebilir. Derslere katılım da bu ihtiyaçtan ileri gelmektedir. Bu düşüncemize binaen halkamızın genişlemesini rahmet olarak görmekte, muhabbetimizin alelade
sohbetlere çevrilmesine izin vermemekteyiz.
Herkes gibi adil bir toplum, adil bir yönetim istemekteyiz. Zulmün karşısında, mazlumun yanında yer alabilecek, emanetin ehline verildiği, liyakatin esas alındığı bilincin oluşmasını arzulamaktayız.
Bizler genç hukukçular olarak; hak, adalet, eşitlik, özgürlük, meşruiyet gibi hukukun temelini
oluşturan kavramların içeriğini Müslüman bir bakış açısıyla dolduracak çalışmalar yapmaktayız. Hukukçunun hukuk karşısında pasif bir nesne değil, aktif bir özne olduğuna inanmakta;
hukukun diğer alanlarla –siyasetle, sosyoloji ile– ilişkisinin nasıl ve ne derece olması gerektiği ile ilgili çalışmalar yapmaktayız. Bu şekilde hukukun hayata geçmesi düşüncesiyle, fildişi
kulelerden sunulan ölü bir hukuk değil, toplumu yaşatan bir hukuk üretimi için çaba sarf etmekteyiz. Tasavvur ettiğimiz geleceğimizin ve medeniyet perspektifimizin odağına İslam’ı
koymaktayız. Hiçbir maddi beklenti veya uğraşın bu hassasiyetlerimizin önüne geçmesine
izin vermemekteyiz.
Hukuk ilkelerinin istisna kabul etmeksizin uygulandığı ve üstün tutulduğu hukuk devletinin
oluşması için hukuk toplumu, hukuk toplumunun oluşması için de Müslüman zihniyete sahip
hukukçulara ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın giderilmesinde genç hukukçular sivil hukuk akademi1

si görevi görmekte, ekol olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bunun en önemli göstergesi de beşincisini çıkarttığımız, tüm Genç Hukukçuların emeğinin, tecrübesinin ve şahitliğinin ürünü olan BİRİKİMLER kitabıdır.
Derslerin sürekli olması bilincin dinç kalmasını, belli bir vakit geçtikten sonra sunum yapma
zorunluluğu ise tüm genç hukukçuların hukuk üretimi aşamasına aktif katılımını sağlamaktadır. Derslerde fikirler ve deliller öne sürülmekte, sonunda ortak bir paydada buluşulmaktadır.
Müslümanlara yakışır şekilde yakaladığımız bu ortak dil kardeşlik hukukumuzu pekiştirmektedir. Ancak bu halkadaki kardeşlik hukukunun daimi olmasını sağlayan sebeplerden biri de
derslerden sonra da muhabbetin ve iletişimin devamıdır. Bu hassasiyetle Perşembe grubunda
“Müminler ancak kardeştir” ayetini ilke edinip derslerin dışında sosyal hayatında da aynı bilinçle bizlere emeğini ve zamanını harcayan, örnekliği ile geleceğe dair umudumuzu diri tutmamıza sebep olan İbrahim Hakkı Beyazıt abimize huzurunuzda cânı gönülden teşekkür ederim.
Genç hukukçular olarak ilkelerimizi ve hayata uygulanışını bizzat peygamberlerin ve adaletle
şahitlik eden güzel insanların hayatından öğrenmekteyiz. “Hırsızlık yapan kızım Fâtıma da
olsa cezasını verirdim” diyen peygamber hukukun üstünlüğü konusunda, “Adalet mülkün
temelidir” diyen Ömer ise yönetimde bizlere örneklik teşkil etmektedir. Ve biz biliriz ki “haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır.”
Tüm ilahi vahiylerin maksadı olan can, mal, nesil, akıl ve din emniyetinin sağlanması için
hukuk toplumunun oluşması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu gerekliliğinin bilinciyle bu uğurda yorulmak kavramını hayatından çıkarıp kendisini hukukun yaygınlaştırılmasına ve Müslüman hukukçu nesillerin yetişmesine adayan, derslerin daimi öğrencisi Muharrem Hocamıza
çok teşekkür ederim.
Bizler hamdık ve piştik. Ama asla olmadık ve olmayacağız. Bizler hayatımızın sonuna kadar
adalet arayan kitlelerin beklentilerine cevap olmaya çalışacağız ve gayretimizden bir şey eksiltmeyeceğiz. Yolumuzun zor ve taşlı olduğunun farkındayız. Önümüzde engeller çok ve sert
ancak biz hiçbir beşeriyetin üretemeyeceği bir değere sahibiz: Hak din, İslam. Tüm insanlığın
bu haktan habersiz ve uyuyor olması hiçbir şeyi değiştirmez. Çünkü Malcolm X’in de dediği
gibi “tüm uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter”
Selam ve dua ile…
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