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“Dinlerinin Allah tarafından korunacağına inanan i nsanlara şunu tavsi ye
etmeli yiz: Evet Allah dinini koruyacaktır. Fakat A llah’ın koruyacağı din,
kuralları Allah tarafından konan ve birbirini bütünleyen, parç alanma kabul
etmeyen, insanların nefsine göre değişmeyen din olacaktır. O kura llar ki,
insanın hayatının her alanını kapsayan ve düzenleyen kurallardır. Allah da
insanları sınamaktadır. Mü slümanların Allah’ın dinine sahip çıkmaları
halinde dinleri korunacaktır. Aksi halde korunan şey sadece insanların
kuruntusu ol acaktır.”
Arktaki damlanın buharlaşmadan
denize ulaşmasını
bayram sayarım
“Hatırlama gelişmiş ve medeni halklarla, geri kalmış ve ilkel halkları
birbirinden ayıran şeydir. Medeni halkların anıla rı vardır. Önemli şeyleri
hatırlayan halklar, tarih dediğimiz şeye s ahip olurlar.” Bilge Kral.
“Geleceğe dair izdüşümlerimizi geçmişte bulduğumuzda şayet far klılaşmış
isek, yapılacak iş kendimizi değiştirmek olacaktır. Bu değişimi ‘donanım
sahibi olmak’ olarak da okuyabiliriz. ”
Öndekinin arkadakine
arkadakinin öndekine ulanmasını
adını birlikte koyduğumuz
Şefaat Zinciri’ni
bayram sayarım
“Kimileri için gelecek belirsizdir ve bu belirsizlik içinde ucu görünmeyen bir
delikten geçmenin anlamı yoktur. Bu ön ermenin temelinde misyonsu zluk
(amaçsızlık) yatmaktadır. Geçmişinde tüm insanlığa ışık dağıtan Asr -ı Saadet
uygulamaları bazılarımız için anlamını yitirmiş, ha tta geçmişle ilgili dövünme
öyle bir hal almıştır ki, eski düşünce ve eylemselliğin masaya yatırı lmasında
bir ‘barsak temizliği’nden bahsedilir olmu ştur.”
Ciddiyeti istikrarı,
sistemli çalışmayı
öncülerle yarışmayı
öncüllerimle bayram sayarım
“Hukukun yaygınlaştırılmasını , temel hak ve özgürlüklere ilişkin topyek ûn
mücadelenin bir parçası görerek, bir ‘dönüşüm projesi’ örneği olarak
algılamalı yız.”
“Özgürlük, pasifizm çemberini kırma azmi ve çabası yla donatılmış, özgür ve
onurlu insanların dünyasında, şu an ve gelecek için, her yerde, düşünsel ve
eylemsel pratikte, üstün bir adanmışlık bağlamında var olabilmekle mümkün.
Özgürlük, “izzet ve kudreti Allah’ın ve Allah’ın mazlum kullarının yanında
arama” keyfi yetidir. İsyandan, içi boş feverandan bağımsız ve bağlantısız; bir
duruş, bir k onumdur.”
Hukukun yaygınlaşması nı
özgürlüklerin teminatını
ciddiye alan birikimi
bayram sayarım
“Kayıtsızlık, sayısal etkinlik veya etk isizliği gerekçe sayıp gücün sadece
gövdeden veya kafa sayısından ibaret o lduğu korkusuna kapılarak
duyarsızlaşmaktır. ”
Ütopyamız yaşanmış tarih
elimiz geleceğimize sımsıkı
geleceğimiz medeniyet tasavvuru
ütopyamızı bayram sayarım
“O halde, hukuk formasyonunu tanımlarsak: ‘hak ve hukuk kavraml arının
gerek teoride, gerekse pratikte çağrıştırdığı anlamlarını kavray abilen,
gerektiğinde değil, istikbal e yönelik olarak hak ve hukuk alanında yaratıcı ve
düzenleyici bilgi ve sonuçları ortaya koymaya yatkın beceri’ d i yebiliriz.”
Meslekî kaderciliğe inat
ilahi misyona kanat
özverisi vizyona hamal
hukukçu adanmışlığı bayram sayarım
“Özgürlük, özgürlüklere karşı savaş veren kurulu düzenin kurumlar ına
sistemli ve donanımlı muhalefettir. Kimliğimizi sakl amadan, eğip bükmeden,
kimliğimizle, bilgimizle, deneyimimizle ve hukuk misyonumuzla muhalefet …
Özgürlüğümüzü gelecekteki ‘belirsiz kazançlarımıza’ değil, geçmişteki
‘tarihi gerçekliğimize’, günün konumuna ve konumumuza endekslenmiş
‘gelecek tasavvurlarımıza’ uyarlayacağız.”
Mesleği müteşebbisliğe
itibarı emtiaya terfi ettirmeyen
hukukçuyu bayram sayarım
“Cehd yani gayret ve yönelme, hukukçuda ve temel hakl ar aktivistinde insanî
ve toplumsal vasıfların öne çıkması anlamındadır. Herkesin kendine yakışanı
yapması anlamında, hukukçunun hukukç uluğunu, temel haklar aktivistlerinin
mevcut birikimini ortaya koyması, özelde kendisinin genelde de topl umun
hukuki sorunlarına sahip çıkması ve çözümler üretmes idir.”
Siyaseti salt politikada
politikayı entrikada
rehaveti bürokraside
görmeyeni bayram sayarım

“Öyle bir süreç işçiliğidir ki tanımlamaya çalıştığımız;
teknik ve teorik don anımı üst sevi yede algılayabilen ve kuşanabilen,
misyonu belirli, viz yonu t anımlı,
bireysel ve toplumsal sorumluluklarla der tlenmiş,
nihai adanmışlıkla yoğrulmuş inanç sahibi,
tarihi gerçekliğe uyarlı bir geleceğe
kilitlenmiş, kişilik yarılmasına
tutulmamış,
topyekûn mücadelenin parças ı olan
bir süreç işçiliğidir.”
Kariyer kaprislerini
hayatı ertelemeyi
tembellik erdemini (!)
onursuzluk sayanı bayram sayarım…
Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar, Tüm İslâm âlemine hayırlara ve
kurtuluşa vesile olmasını ni yaz ederim.
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