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Çok Mükerrem kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2005 yılında mezun olduktan sonra güçlü
bir şekilde hissettiğim güvercin ürkekliği ve rızk endişesi beni risk toplumunun bir parçası
haline getirmişti.
Dini müktesebatımın yetersizliği, entelektüel bilgimin neredeyse bulunmaması, hukuk
nosyonundan yoksunluğum, gelenek ve çevrenin baskısı nedeniyle her türlü etkiye açık bir
durumdaydım.
Rabbime şükürler olsun ki tam bu dönemde hocam Muharrem Balcı ağabey ve
arkadaşlarımla tanıştım.
Burada iyiliği emredip kötülükten sakınan güzel insanlar vardı. Bu güzel insanların
öncüsü ve örneği ise hayatını güzel ve asil olan her şeyin diğer adı olan İslam'a ömrünü
vakfetmiş bilge bir hukukçuydu.
Her hafta yaptığımız derslerde arkadaşlarım ve hocamı hayranlıkla izler, ne kadar az
olduğumun farkına vararak üzülürdüm. Ancak tedrici bir şekilde oluşan birikimim sonucunda,
ilahi hakikate yönelik sağlıklı bir bakış açısına ve doğru bir istikamete sahip olduğumu
söyleyebilirim.
Allahü Zülcelal Tebareke ve Teala hazretleri bizleri her şartta, her durumda ilahi
hakikati temsil ve teklif edenlerden; sınırlarının farkında olup, özgürce ve sorumluluk alarak
yaşayanlardan kılsın.
Genelde ümmetin özelde ise Müslüman hukukçuların zihin dünyasını kuşatan
kolonyalist düşüncenin bizlere neyi düşünmemiz ve düşünmememiz gerektiğine yönelik
verdiği kararlara intibak ettiğimiz bir zamanı yaşıyoruz.
Kapitalizmin tüm boyutlarıyla dünyayı belirlediği bir dönemde din algısı da dahil
olmak üzere nasıl bir hukuk düzenimizin, düşüncemizin, mantığımızın ve inancımızın var
olması gerektiğine bu sömürü düzeni karar vermektedir.
İnancımızın gereği olan hukukun işleyişinin özgür olmadığı, sabitelerimizin referans
kaynağı olmaktan çıkarılıp, medeniyetimizi inşa eden harca meşruiyet tanınmadığı bir anı
yaşadığımız için dünya gündemini tayin edemiyor, belirleyemiyoruz.
İslami bağlamda bilinç, bilgi, yorum ve kavram üretemediğimiz için, ithal ettiğimiz
ürünlerin hepsine maruz kalıyoruz.
Onların gözüyle bakmamızı sağlayan belirlenmiş ve tanımlanmış kavramları
içselleştirip taklit ederek intihara sürükleniyoruz.

Bu şekilde vahiyle uzlaşmış bir akla sahip olması gereken izzet ve şeref sahibi özgür
Müslümanlar muhafazakârlaşmakta, Müslüman hukukçular Kitab-ı Kerimden ve sahih sünnet
pratiğinden uzaklaşmaktadır.
Aziz İslam'ın birikiminin tarihe hapsedilip nesneleştirildiği bir dönemde bu sömürü
düzeninden nasıl kurtulmamız ve yeniden inşa sürecinin nasıl olması gerektiğine ilişkin genç
hukukçu kardeşlerimin düşünmeye, üretmeye ve hesaplaşmaya niyetli olduklarını biliyorum.
Yapacağımız işler vaktimizden çoktur.
Hayat inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyun
olduğuna göre izzet sahibi Müslümanlar asla köle olmayacak ve ümidini yitirmeyecektir.
Müslümanlar dünya misyonunu kaybettiklerinden beri Müslüman hukukçu bilinci de
hem içeriden hem de dışarıdan etkisizleştirilmiştir.
Bağımsız ve özgür düşünceye ket vurulduğu, bütün soruların sorulup cevap verildiği
kanısının güçlü tutulduğu andan itibaren sadece geçmişe doğru bir okuma yapmaktayız.
İlgimizi geçmişe kaydırdığımız, ufkumuzu kapattığımız, geleceğe ilişkin
iddialarımızdan vazgeçtiğimiz ve günümüze cevap veremediğimiz için tarihe veda ettik ve
tarihin saygısını kaybettik.
Tarihi, zamanı, hayatı, zihni ve aklı donduran alışkanlıklarımızın neden olduğu
sorunların kaynağını hatalı olarak hep dışarıdan aradık.
Sömürgeciliğe
lanet
ederken
sömürgeciliğe elverişli bir hal içerisinde olduğumuzu fark edemedik.
Sekülerizmin, kapitalizmin, liberalizmin ve neo liberalizmin düşünce dünyamızı ve
hayat pratiğimizi tayin edip belirlediği bir toplumda İslam vicdanlara hapsedilmiştir.
Özel hayata kapatılmış, yasal ve toplumsal hayattan alıkonulmuş İslam'a hukuk
boyutuyla meşruiyet kazandıracağına ve kurumsallaştıracağına inandığım bu güzide hukuk
topluluğunun bir parçası ve öncümüz Av. Muharrem Balcı'nın öğrencisi olmaktan gurur
duyuyorum.
Naslara aykırı olmamak şartıyla; pozitivist bir düşüncenin öncelediği, modern ve
seküler zamanların ürünü olan liberal düzenin yüceltilip korunduğu şu anki hukuk sisteminde
kişilerin hakkının kayıtlandığı hukuki kurallar her an ihlal edilmektedir.
İhlal edilen hakkını aramanın ötesinde alma talebinde olan mazlumun hakkının liberal
hukuk sisteminden önce İslam’ın koruması altında olduğu ve söz konusu ihlalin öncelikli
olarak kul hakkı oluşturduğu bilincini hatırlatarak İslami bütünü temsil edeceğine ve ekol
haline geleceğine inandığım Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubuna ve Hocam Av.
Muharrem Balcı'ya hürmetlerimi sunuyorum.
Allah’ın lütfu ve bereketi üzerimizden hiç eksik olmasın.
Esselamu aleykum…

