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Değerli arkadaşlarım,
Arkadaşlarımın yaptığı konuşmalara ilaveten birkaç hususa değineceğim.
Bizler Genç Hukukçular olarak Edward Said‟in Entelektüel‟inde bahsettiği, sürgün, marjinal
ve yabancı değil, aksine mukim, yerli ve gerçekçi entelektüel hukukçularız. Bu yönlerimizle
Türkiye‟de bireysel değil fakat kurumsal hukuk zeminlerinden farklıyız. Ancak şan, şöhret,
güç, korku, gözdağı gibi kavramlardan uzaklığımızla Said‟le birlikteyiz.
Her konuda, toplumumuza doğruyu söylemekle, insanları yanlıştan alıkoymakla yükümlü
kişiler olarak Said‟in bahsini ettiği anlamda bir yabancılığı ve yalnızlığı kabul etmiyor, doğrularımızı yine toplum içinde yaşayabileceğimize inanıyoruz. Bunun içindir ki, iyiliği emretmeyi, kötülükten sakındırmayı sadece bir eylem şekli olarak değil, bir iman umdesi olarak
kabulleniyor ve yaşıyoruz.
Yine Edward Said‟in ve Jonathan Swif‟in “mutsuzlukla mutlu olabilen” aydınları olarak değil, sefer edenler olarak, mutsuz olmak bir yana vaad edilen günlere olan inançlarımız sebebiyle umutlu olacağımızı düşünüyoruz.
Ülkemiz aydınlarının kahir ekseriyetinin, iktidar aymazlıklarını coşturarak, zulümleri başka
ülkelerde arama keyfiyetlerini kabul etmiyor, aksine insanımız da dâhil tüm insanlığın uğradığı zulümlere, haksızlıklara, ayrımcılık ve nefret söylemlerine karşı çıkıyoruz. 7 düvel, büyük harita, şimdi sırası mı, sen de mi abi itelemelerine sadece gülüp geçiyor, inancımızın gereğini yapmaya çalışıyoruz. Aksi inanç ve eylemlerin, başta ülkemiz ve insanımız olmak üzere tüm insanlığa zarar vereceğine inanıyoruz. Üstelik bu duruş ve tavrımızı 20 yıldır her hal
ve şartta, muhalefette ve iktidarda da sürdürüyoruz. Eleştiri olmadan dayanışma sağlanamayacağını, Ömerlerin eğri kılıçlarla doğrultulmasını kendisine amentü edinenlerin, her fırsatta
kılıçların kınlarından çıkma vakitlerinin gelmedikleri yolundaki uyarılarına, emri bil
ma‟ruf‟un uyarılan tarafından değil, uyaran tarafından vaktinin belirleneceğini ısrarla ifade
ediyoruz. Hizaya gelmiyor, aksine benzerlerimize hiza ve şakul oluyoruz.
Ülkemizin pek değerli kimi hukukçuları kendi alanlarında kıymetli doktriner eserler verirlerken, en açık zulme ses çıkaramamakta belki de kendi ilmi zenginliklerinde uyumaktadırlar.
Her bi şeyi bilenlerin tavrını/baskısını hukukçuların susturulması olarak tanımlıyoruz.
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Arkadaşlar,
Hukukçu entelektüele yönelik en büyük tehdit salt profesyonelliktir. Salt profesyonellikten veya
profesyonelizmden kastımız, işimizi geçim kaygısıyla, sabah 9 akşam 5 aralığında çalışıp, sair
zamanlarda kafa konforu yapmak, sıradanlaşmak, nabza göre şerbet vermek, tatsızlık çıkmaması için eleştirmekten kaçınmak, böylece profesyonel davranışlarını devam ettirmektir.
Bu davranışlar sonucunda da genelde toplum ve tabii ki iktidar bizi ödüllendirir ve iyice toplumla uyum sağlamaya başlarız. Bu ödüllendirme bizi hikmetin değil hükümetin amaçlarına
ulaşmaya teşvik eder. Hukukçunun her fırsatta denetlenmesi, uyumlulaştırılması onun varlığını anlamsızlaştıran bir tehdittir.
Said‟in uyarılarının haklı çıktığı gibi, amellerini kurumların beğenilerine kiralayanlar, birkaç
yıl sonra yaptıklarını unutturmak adına daha büyük hatalara düşüyorlar. Vicdanlarıyla cüzdanları arasında kalarak dökülen kanlara, sürülen insan topluluklarına ve gaspa uğrayan topraklara bahaneler üreterek her türlü olumsuzluğu halı altına süpürenler, insanlığın geleceğine ne
kadar da toz biriktirdiğini anladıklarında iş işten geçmiş olacaktır.
Bu ifadelerden kastım, salt amatörizmi dayatmak da değildir. Aksine, kâr veya ödül beklentisinde olmamak, uzmanlaşma yolunda olunsa dahi diğer alanlara yönelmeye devam etmek ve
tek alana kapatılmayı reddetmek, değer ve düşüncelerine uygun hareket etmek demektir. Bu
görevler, başta tüm hukukçular olmak üzere tüm insanları kapsar. Malcolm X‟in dediği gibi;
“Bizler gerçeğin peşinde olmalıyız, kimin söylediği önemli değildir.” Bizler adaletin peşindeyiz, kim için veya kime karşı olduğu önemli değil.
Sahip olmak için değil şahit olmak için geldiğimiz bu dünyada, maddi zorunlulukları bahane
etmeden, risk kültürünün değil rızık bilincinin çocukları olduğumuzu hatırlayarak,
emrolunduğumuz gibi dosdoğru olmayı düstur edineceğiz.
Kınayıcının kınamasından korkmadan, hakta sabrederek, zulmedenleri ve zulme rıza gösterenleri rahatsız ederek, zulmü ortadan kaldırmaya niyetli olarak inandığımız gibi yaşamalıyız.
Tüm bu söylediklerimizi birey olarak gerçekleştirmenin mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Kerameti kendinden menkul, nem‟alanmak uğruna iktidarların iki dudağı arasına sıkışmış, her an hazırolda bekleyen sözümona sivil toplum örgütlülüğü ile de düşüncelerimizi hayata geçiremeyiz.
Benden önce konuşan arkadaşlarımız bir hukuk okulu/ekolü olma yolunda düşüncelerini söylediler. Evet, arkadaşlar, Türkiye‟nin bir hukuk okulu/ekolü yoktur. Bu gerçekten de zor bir
iştir. Başka bir kültürden doğmuş hukuk üzerine şerh yazmak mümkün değildir. Bunun için
de ülkemizde hukuk şerhleri yapılamamaktadır. Hukukçularımız ekol olma anlamında „kendi
tarzlarını‟ ortaya koyamamaktadırlar. Son zamanlarda İslam Hukuk ve uygulamaları üzerinde
yapılan „mukayeseli‟ çalışmalar bizi ümitlendirmektedir. Dikkat ettiyseniz, sunum konusu
verdiğim tüm arkadaşlarıma, karşılaştırmalı hukuk yönüyle çalışmalarını bereketlendirmeleri
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tavsiyesinde bulunuyorum. Arkadaşlarımız da çoğu çalışmalarında buna riayet ediyorlar. Hepiniz adına iftiharla söyleyebilirim ki, 19 yıldır birçok kurumsal çalışmaların yanında Genç
Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu, kendine has disiplinli, kesintisiz, tavizsiz ve üretken
çalışmalarıyla geleceğe dair ipuçları vermektedir. An itibariyle geleceğin hukuk ekolü olmaya
aday en iyi çalışma zemini Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubudur. Üstelik iktidardan
da muhalefetten de, her türlü siyasi atraksiyondan da bağımsız, fakat siyasetin çare bulma
sanatı olduğunu göz ardı etmeyen bir zemin.
Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Gurubu olarak, tüm siyasi mülahazalardan bağımsız şekilde, bu konuda Allah (cc)‟ın işaret ettiği ve Resulünün (sav) uyguladığı yöntemin benimsenmesi gerektiği görüşündeyiz. Bu yöntem, şu an ve gelecekteki çalışmalarımızın istişare ile
yapılacağı anlamınadır.
Gidiniz, ülkenin her tarafında hukuk çalışmalarını başlatınız, başlamış olanlara vaziyet ediniz.
Her kaliteli üretimin kaliteli alıcısı vardır. Gittiğiniz yerlerde kaliteli, fedakâr, üretici insanlar
bulacaksınız. Bu topraklar tüm kadim kültürlerin yoğrulduğu, sonunda da tek gerçek olan
Hakk‟ın iman-amel bütünleşmesiyle yaşatıldığı topraklardır. Bu insanlar bizden yeni bir şey
değil, tarihi gerçekliğin gelecek tasavvuruyla bezenmesini, yaşatılmasını istiyor.
Bu kapsamda 45 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar, yargı kurumlarının mümtaz mevkilerinde
nice hâkim, savcı, avukat ve öğretim üyesi hukuk insanının yetişmesine vesile olmuştur. Bu
vesileyle 2 yıl önce kurduğumuz HUKUK VAKFI da sizlere en güzel ve anlamlı desteği
yapmaktadır ve yapacaktır.
Arkadaşlarımdan istirhamım; Hukuk Vakfımızı, bir hukuk hareketi içinde bereketli bir zemin
olarak yaşamasını, yaşatılmasını sağlamaktır. Belki o zaman bu çalışmaların gerçekten bereketlendiğini görmek veya göremesek bile arkamızda kıyamete kadar sürecek bir infakın, üstelik hayatın kendisi olan hukukun yaygınlaştığını bilmekle gözümüz açık gitmeyecektir.
Şimdi sizlere belki bir veda değil, ancak her ölümlü canlı gibi uzak olmayan bir zamanda aranızdan ayrılacak olmamın bilinciyle, bu çalışmalarımızı bereketlendirmenizi, hukuku kılcal
damarlara kadar yaygınlaştırmanızı, bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmamanızı, dünya ve
ahretteki mutluluğun ve dahi günahlarımıza kefaretin bu çalışmalar olacağını bilmenizi istirham ediyorum.
Allah dahi çalışmalarınızın bereketlenmesi ve sizleri müjdelemek için gayretlerinizi artırmanızı diler. Sarılın Allah‟ın ipine. Sarılın mazlumların, mahrum bırakılmışların, hukuktan yararlanamayanların ümidine.
Say‟e sarıl, hikmete ram ol
Yol bu yoldur, bilmiyorum başka çıkar yol.
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