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SelamünAleyküm arkadaşlar. 

Öncelikle Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Perşembe Grubu olarak sizlere bu gece bizi 

eksik bırakmadığınız için teşekkür ederiz, hoşgeldiniz. 

Müminler ancak kardeştir ve kardeşini gerçekten sevmeyenler iman etmiş olamaz bilinciyle 

birbirini Allah için seven bu aziz toplulukla birlikte olmaktan, sizler gibi ben de çok mutlu-

yum, Allah birliğimizi daim eylesin. 

Bu vesileyle başta Muharrem abi olmak üzere zihin örgümüzü ilmek ilmek dokuyan tüm 

abilerimiz, ablalarımız ve dostlarımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Yaşanmışlık-

ları örnekliğimiz, hatıraları umutlarımız olan önden gidenlerimizi, özellikle geçen sene yine 

bu salonda aramızda olan ve en güzel fotoğraflarımızı çeken Alperen kardeşimizi rahmetle 

anıyorum. 

Evet, arkadaşlar, tam 19 yıldır süren bu çalışmalara ilişkin ben de gelinen nokta ve hedefleri-

miz üzerine birkaç kelam edeceğim. 

 (Perşembe grubu kurulana kadar daha ziyade Salı grubu olarak tanınan  ) Genç Hukukçular 

kendini zaman ve mekanla tahdit etmeyen, her yerde birlikte olmayı, hayata dair olan her şeyi 

paylaşmayı önceleyen bir topluluktur. Hepsi birbirinin derdiyle dertlenen, mutluluğuyla sevi-

nen, kendisini arkadaşının varlığıyla anlamlandıran kimselerdir. Sosyal yönü bu denli güçlü 

olan grubun temel faaliyeti ise hukuk okumaları dersleridir. Halen İstanbul, Ankara, Gazian-

tep ve Makedonya'da düzenli olarak gerçekleşen derslerimiz inşallah Konya'da da aynı düz-

lemde başlayacaktır. Peki bu derslerin temel amacı, misyon ve vizyonu hakkında neler söyle-

nebilir? 

Malumunuz Genç Hukukçular 28 Şubat'ın hemen sonrasında öz yurdunda garip bırakılmış 

ancak gelecek tasavvuru olan bir avuç abinin ve ablamızın Muharrem Abi öncülüğündeki 

çalışmalarıyla başlamıştır. Amacı, hukukun askıya alındığı, toplumun adalete olan inancının 

sarsıldığı bir zeminde adalete dair dağarcığında / iman-amel bütünleşmesinde sözü olan Müs-

lüman hukukçuların bir araya gelerek, dayatılan adaletten hakkı söyleyen adalete hukuk köp-

rüsüyle bağlanabilmekti. Elhamdülillah 19 yıldır bu amaçtan sapmadan süren çalışmalarda 

neredeyse bir nesil yetişti. 
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Bu süreçte misyonumuzu da kendiliğinden önümüzde bulduk, amellerimiz adeta ona kilitlen-

di: Hukukun Yaygınlaştırılması. Her birimiz bulunduğunuz zeminlerde ve görevlerde hep bu 

hedefe odaklandık. Adliye salonlarında, karakol koridorlarında, cezaevlerinde, STK’larda, 

meydanlarda, akademide… Hülasa hukukun ayak bastığı her yerde iz süren bizler olduk. 

Evet, kendimizi zaman ve mekânda sınırlamadık ancak zamanın ruhunu ve mekânın anlamını 

da unutmadık. İşte bizim vizyonumuzu belirleyen tetikleyici güç bu bilinç olmuştur. Bizler 

insanlık tarihi boyunca üretilen bilgiyi idrak süzgecimizden geçirerek yaşadığımız çağı anla-

ma gayretindeyiz. Zira çağını anlamayanların çağrısı olamayacağının bilincindeyiz. Vizyo-

numuz; sabitelerinden kopmadan zamanın hukukunu yaratmaktır. Bu amaç tüm muktedirleri 

karşımıza dikse de bilmekteyiz ki, vizyon sahibi olmak aslında mevcuda meydan okumaktır. 

Bizler dünyanın yeniden şekillendiği zamanlarda hukukun kucağında bulduk kendimizi, as-

lında hukuksuzluğun… Henüz hiçbirimiz kitaplardan okuduğumuz adaleti ve özgürlüğü dün-

ya gözüyle görmüş değiliz. Şanslı olanlarımız belki eskilerden rivayet kabilinden dinlemiştir 

hukuku. Ama o rivayetlerde ne zaman bir yerde zulüm görülse, bir canlı ne zaman katledilse 

hukuk adaletiyle tecelli edermiş. Bizler ise hukukun katledildiği ilginç zamanlarda yaşadık. 

İşte Genç Hukukçular bu katliamların öznesi olmakla nesnesi olmak arasında bir fark görme-

yerek, Allah için adaletle şahitlik edenlerden olma gayretiyle yıllardır hukukun arandığı her 

alanda ameli varlığını sürdürmektedir. Ancak bu eylemselliğin yarattığı algının nazari arka 

planı, kabul etmek gerekir ki, ideal bir gerçeklikte değildir. Bu sebeple bizlerin mücadele ze-

minleri kadar, belki daha fazla, doldurmamız gereken başka bir alanda teorik çalışma alanları 

olsa gerektir. 

Salı derslerinin ilk yıllarında ağırlıklı olarak insan hakları metinleri, hukuk kurumları ve uy-

gulama üzerine okumalar yapıldı. Şüphesiz yeni başlayan çalışmalarda varolan üzerinden söze 

başlamak hem katılımcılar için bir özgüven yaratır hem grup motivasyonunu sağlar. Bizde de 

benzer etkiler görüldü denilebilir. Bu dönemde eğitim hakkına, düşünce ve din özgürlüğüne, 

YÖK ve diğer kurumlara ilişkin yaptığımız çalışmalar halen çıtası aşılmamış seviyesini ko-

rumaktadır. Henüz hukuk hayatına girmemiş konu ve kurumları dahi en kapsamlı şekilde yine 

bu dönemde inceledik. Ombudsmanlık konusu işlendiğinde bu kurumun hukuk hayatımıza 

girmesine daha 9 yıl vardı. Yine mesela genel işlem şartlarını dinledikten 10 yıl sonra Borçlar 

Kanununda görebildik. Devam eden yıllarda ise okumalarımız hukuk felsefesi, hukuk tarihi, 

yakın tarih ve kavramlar üzerine odaklandı. Kimliği oturmuş ve potansiyelinin farkına varmış 

bir grup olarak özellikle tarihten beslenmemizin gereğini bu dönemde çok iyi hissetmiştik. 

Zira günü anlamanın tarihten beslenmek dışında bir yolu yoktu. Gelecek tasavvurunun tarihi 

gerçeklikle inşa edileceğini bu dönemde öğrendik. Bu tasavvura dair en çok bu dönemde söz-

ler söyledik. Ama her söz gibi unutulmak bizim sözlerimizin de kaderi oldu. Bu da bizi başka 

bir yol ayrımına getirdi.  
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Sözlerimizin kalıcı ve tesirli olabilmesi adına ekolleşmek. Bu sebeple ekol olma, bizler için 

sadece konjonktürel bir tercih olmayıp, akan sözlerin birikip toplanmasına yönelik bir zorun-

luluk sonucuydu.   

Son dönem çalışmalarımızın ekseni bu hedefle şekillendi. Artık hukukun merkeze alındığı 

fakat sosyal bilimlerin diğer alanlarının da takip edildiği bir usulle devam ediyoruz çalışmala-

rımıza. Dünya tarihi, siyaset bilimi, iktisat, fıkıh veya İslam düşünce tarihi gibi alanlarda ger-

çekleştirdiğimiz bireysel veya kolektif çalışmaları geniş anlamda hukuk tanımının içinde gö-

rüyoruz. Bu aynı zamanda çalışma alanlarımızı durağanlıktan kurtaran bir neticeye de yol 

açmıştır. 

Ekolleşmenin bir başka neticesi ise çalışmamızı hukuk dünyasında sivil bir dayanak ala-

nı/başvuru noktası haline getirmesi olmuştur. Hepimiz hukuk camiasının farklı alanlarında 

çalışıyoruz ve bizzat müşahede ediyoruz ki Genç Hukukçular dışında belli bir disiplinle çalı-

şan başkaca hukuk platformu mevcut değildir.  Bundan dolayı, akademik mütalaalar hariç 

olmak üzere, toplumun hukuksal taleplerinin karşılık bulacağı, tartışılacağı ve çözüme işaret 

edileceği tek sivil yapının Genç Hukukçular olduğu açıktır. Bizler ancak yarattığımız ekoldeki 

ortak dil ile bu talepleri karşılayabiliriz. Bu ortak dilin oluşması amacıyla son dönemde baş-

lattığımız raporlama faaliyetlerinin de önemine işaret etmek isterim. Temel kavramlarımıza 

ilişkin olanlar başta olmak üzere toplum hayatında son derece önem arz eden sosyal ve siyasi 

meselelere ilişkin çalışmalarımızın ana temasının yer aldığı raporlarımız ilgili arkadaşlar tara-

fından tartışılarak kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Böylece bu raporlar sadece çalışma sahibi 

arkadaşımızın değil Genç Hukukçuların konu hakkındaki manifestosu niteliğini almaktadır. 

Alkol raporu, Askeri Yargı raporu, sivil toplum raporu, Şemdinli Davası raporu, Soma raporu, 

Tahkim raporu ve Şûra raporu tam olarak bu hedefi gösteren raporlardır. Önümüzdeki dö-

nemde yapacağımız çalışmaların yine bu amacın gerçekleştirilmesi hedefine yönelik olacağını 

buradan tekrarlamış olalım.  

Son olarak sizlere Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Ankara Grubu (Perşembe Grubu) hak-

kında da birkaç söz söyleyerek konuşmamı tamamlamak isterim. Perşembe grubu 2009 yılın-

da Av. Hüseyin Çınar abimizin bürosunda çalışmalarına başladıktan kısa bir süre sonra Bilgi 

Vakfındaki yerine taşınmış ve halen bu vakıfta 2 haftada bir olacak şekilde okumalarına de-

vam etmektedir. Çalışmamız, çoğunluğu hukuk fakültesi öğrencisi yaklaşık 50 kadar arkada-

şımızla devam etmektedir. Salı grubunda olduğu gibi, çok az sayıda, farklı alandan arkadaşı-

mız da bizlerle beraberdir. Ancak, zannederim ki Salı grubundan farklı olarak, hukukçu olma-

yan arkadaşlarımız da gerek istikrar gerek ilgi bakımından hukukçu arkadaşlarımız kadar et-

kindirler. Birikimler V’de yayınlanacak olan “Ömer b. Abdülaziz’in Hukuk Anlayışı” gibi 

çok önemli bir tebliğ hukukçu olmayan bir kardeşimiz, Şeyma Feyza Şahin tarafından yazıl-

mıştır. Perşembe Grubundaki öğrenci arkadaşlarımızla hukuk okumaları dışında siyer, mez-

hepler tarihi, İslam düşüncesi tarihi ve yakın tarih konularında da çalışmalarımız olmaktadır.  
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Önümüzdeki dönemde de, esas faaliyetimizi gölgelemeden bu çalışmalarımızı sürdürme arzu-

sundayız. Tüm bu çalışmalarda uzun yıllar yorulmadan emek sarfeden ama tek kalemde bizle-

ri terkeden Ramazan kardeşime ve halen fedakârlığını esirgemeyen Şerife hanıma grup adına 

teşekkürlerimi sunmak isterim. Yine her türlü desteğiyle çalışmalarımızı sırtlanan ve bu gece-

yi düzenlememizi sağlayan kıymetli dostlarım Selda Çiftçi, Nuray Göktürk, MusaÇataloğlu, 

Mahmut Altın, Ali Sağlam, Yakup Yıldırım, Kemal Oruç, Hasan Hüseyin Çam, Ahmet Hasan 

Kılıç, Özgür Karaman, CüneydMihca Gül, Yunus Sağlam, Yunus Emre Göğer, Abdullah 

Arslan, Kürşat Demirbaş ve Mehmet Bedii Kaya hocamıza şükranlarımı arz ediyorum. Sela-

münaleyküm. 


