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Kıymetli hocalarım, Saygıdeğer davetliler, Değerli Genç Hukukçu büyüklerim ve arkadaşla-

rım; 

Bugün Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu’nun 20. yılında, bunca yıllık emeğin ve 

paylaştıklarımızın bir mahsulü olarak elde ettiğimiz birikimlerimizi 5. kez sizlere sunuyor 

olmak bizler için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı. Genç Hukukçular olarak ilk birikimle-

rimizi paylaştığımız 2003 yılından bu yana iyi niyetli ve güzel her işte olduğu gibi Allah’ın 

yardımıyla beslenerek, genişleyerek, daha da kuvvetlenerek çalışmalarımızı sürdürmeye ve 

aynı heyecanla çalışmaya, paylaşmaya, paylaştıkça biriktirmeye devam ediyoruz. 

1998 yılında 8 kişilik bir ekiple başlayan ve bugün istikrarlı bir duruşla her Salı akşamı İstan-

bul’da ve farklı günlerde Gaziantep’te Ankara’da ve Konya’da devam etmekte olan dersler-

den, onca emekten, özveriden kısacası daha uzun ömürlü olmasını temenni ettiğimiz ve bu 

yönde çaba gösterdiğimiz bir serüvenden söz ediyoruz. Bu akşam bu serüveni, 4 yıllık genç 

bir üyesinin gözünden dilim döndüğünce, kendi çerçevemden anlatmak niyetindeyim. Bunu 

yaparken ehemmiyetle üzerinde durduğumuz birkaç noktadan hareket etmek muhtemel ki 

daha net bir tasavvur ortaya koyacaktır. 

Her ne kadar farklı illerde farklı günlerde aynı amaç üzere bir araya gelinse de İstanbul’da bu 

birlikteliğin adı SALI Dersleri’dir artık. Bu noktada GÖNÜLLÜLÜK esastır. Çünkü bu ça-

lışmada kimseye bir unvan, sertifika yahut diploma vaat edilmez. 

Öğrencilik esastır. Unvana, yaşa, kimliğine bakılmaksızın herkes öğrencidir. Burada temel 

düstur ise öğrenmek ve öğrendiğini hayata geçirmek, pratiğe dökmek, hukuk üretmek ve hu-

kuku yaygınlaştırmaktır. Bu noktada derslerde tek görevi dinlemek olan pasif öğrenci yerine 

katılım yapan soru soran aynı zamanda sunum yapıp ders anlatan öğrenciler görürsünüz. Bu 

nedenledir ki Genç Hukukçular sadece teori yüklü olmanın, ilmiyle amil olmamanın ne kendi-

lerine ne de çevrelerine bir fayda vermeyeceğinin farkındadırlar. Biriktirmenin paylaşmak 

olmadan bir mana ihtiva etmeyeceğini, birikimin muhakkak ki paylaşmanın bir ürünü olduğu-

nu, çünkü peygamberin o güzel üslubu gereği tutulanın, saklananın aksine yalnızca “paylaştı-

ğımızın bize kaldığını” bilincindeyizdir. 

Genç Hukukçular için öğrencinin sürekli olanı makbuldür. Misafirliğiniz maksimum 3 hafta-

dır Salı dersleri için. Sonrasında devamlı öğrenci yani zincirin bir halkası oluverirsiniz. O 

dakikadan sonra arkadaşlarınız, dostlarınız, herkes bilir ki Salı akşamı size ulaşmak, program 

yapmak istediklerinde niyetlerinden elleri boş döneceklerdir. Zira genç hukukçular için dersin 

kazası olmaz. Çünkü derslerin disiplini aynı zamanda sürekliliği getiren yegâne unsurdur. 

Bunca yıllık süreklilik kaynağını işte bu disiplin ve derse devamlılık bilincine borçludur desek 

mübalağa etmiş olmayız.  



Bir diğer önemli nokta ise Genç Hukukçular için amaca giden süreçte her yol mubah değildir. 

Amacın kutsallığını aracın meşruiyeti ile pekiştirmek net bir biçimde benimsenmiştir. Bu hu-

susta bizler için amaca ulaşmanın yanı sıra amaç uğruna yürünen yol da ayrı bir mana ve de-

ğer taşımaktadır. 

Mevzu bahis hak ve hukuk olduğunda ise sorumluluklar kadar hakların da bilincinde olmak 

Genç Hukukçular için mühim bir vazifedir. Lakin bu noktada bahsi geçen kavramlar “senin 

hakkın”, “benim hukukum” yahut “onun adaleti” şeklinde tanımlanmaz. Çünkü bizler için 

hak, hukuk kavramları her zemine göre renk değiştiren, şekil alabilen esnek birer kavram ol-

maktan çokça uzaktırlar. Tam da bunun aksine bu kavramlar sağlam, her mekân ve zamanda 

geçerliliğini gösterebilen, vahyi ve evrensel sabitelere dayanırlar. Çünkü aksi durumda ortaya 

çıkan sistemin yalnızca kendi ürettiği putları yiyen ve ertesi gün tekrar üreten bir sistemden 

öteye gidemediği hususu göz önünde tutulmaktadır. 

Kıymetli misafirler, kısaca anlatmaya çalıştığım bu düzen çerçevesinde 1998 yılından bugüne 

değin çalışmalarını aralıksız sürdüren - ki buna resmi tatiller de dâhildir – bu güzel birlikteli-

ğimizin zedelenmemesi ve bozulmaması, çalışmalarımızın daha nice yıllar aynı şevk ve sabır-

la devam etmesini canı gönülden temenni ediyoruz. 

Konuşmamı burada sonlandırırken, bu çalışmada en büyük emek sahibine, yani bu birlikteli-

ğin kurucusu, en büyük destekçisi ve daimi öğrencisi olan Muharrem Hocamıza; “Öğrenci 

karnı açken çalışamaz” diyerek bizi gözeten ve hafta içi hafta sonu demeden lezzetli yemekle-

riyle onlarca Salı öğrencisinin karnını doyuran sevgili Havva ablamıza, özellikle BİRİKİM-

LER V’te makaleleri yayımlananlar olmak üzere bu çalışmaya emek vermiş, gönül vermiş, bu 

çalışmayı daha verimli, bereketli hale getirmiş tüm Genç Hukukçulara ve bu gece teşrifleri ile 

bizleri yalnız bırakmayıp desteklerini esirgemeyen siz değerli misafirlerimize en samimi te-

şekkürlerimi sunuyorum. 

 

  

 


