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Muharrem Balcı, Ankara, 25 Mayıs 2019
Sizlere her defasında Müslüman Hukukçu Bilincini anlatmak isterim. Ne kadar önem verdiğim hepinizin malumudur. Ancak, geçen 5 yılda yapılan konuşmalar Müslüman Hukukçu
bilincini ziyadesiyle anlattı. Üstelik 22 yıllık serüvenimiz, çalışmalarımız, BİRİKİMLER’imiz
ve insan hakları mücadelemiz Müslüman Hukukçu bilincimizin bir göstergesi.
Bu akşam yeni bir usul deneyeyim. Geleneksel İftar kürsüsünden daha önce sizlere hitap etmiş genç arkadaşlarımın konuşmalarından pasajlar aktarayım. Böylece arkadan gelenlerin
önden gidenlere nasıl şefaatçi olduklarının işaretini, bir başka ifade ile genç enerji ile olgun
birikimin düşünsel ve eylemsel uyumunun göstergelerini de vermiş olurum.
Çok yerde söylediğim gibi, ömür boyu öğrencilik yıllarımda sadece benden öncekilerden değil, sonrakilerden de beslendiğimi anlatırım hep. Bu konuşmalar Müslüman Hukukçu Bilinci,
Çağı Anlamak ve Çağı Yaşamanın ifadesi mahiyetindedir.
Ayşe Nur Yayla, geçen yıl iftar konuşmasında, Mehmet Genç Hocanın ‘Türkiye’de Yükseköğretim’ başlıklı dersinden anlatıyor: “Avrupa’daki bilim devrimi, hakikatte üniversite içinde değil, dışında doğdu. Ulus devletler birbirini yerken bilim devriminin öncüleri olan farklı
milletten bilim insanları aralarında bağımsız bir ‘bilim cumhuriyeti’ kurdular, kitaplarını hızlıca birbirlerinin dillerine çevirdiler, siyasal ortamın kaosunun tamamen zıddı olarak bilim
dünyasında ahenkli bir çalışma var.”
Ayşe Nur devam ediyor: “Hoca bunları anlatırken benim aklıma hemen Salı Grubu geldi. Hukukun üretildiği, yaygınlaştırıldığı ve özgürleştirildiği ders grubumuz, hocanın anlattığı bu
bağımsız, sivil üniversitelerin bir benzeriydi. Hoca sözlerine devam etti: Şu an 17. yy Avrupa
üniversiteleri gibiyiz. Avrupa’da üretilen bilgiyi öğreniyoruz, öğretiyoruz. Bizzat bilim yapma, üretme hususunda çok yavaşız.” Hocanın bu söyledikleri hukuk alanı için de geçerli idi.
Hukuk üretmekte dilsizdik. Avrupa’da üretilenleri motamot tekrarlıyorduk çoğu zaman. Hoca
“Bize de üniversite dışından bir devrim lazım.” Hocanın kavlinden kıyas ile Türkiye’de İslam
hukuk mantalitesini ihya edecek, sivil üniversitelere ve epistemik cemaatlere ne kadar ihtiyaç
duyduğumuzu çıkarmaktayız. Salı grubunun biricikliği de buradadır. Dayatılan
Avrupamerkezci hukuk zihniyetine karşı Müslüman hukukçu bilincini, ürettiği eserlere ve
aksiyonlara zemin olarak kurmuştur. Türkiye’de bir hukuk reformu ve ıslahatları oluyorsa ve
olacaksa bu sivil üniversiteler ve epistemik cemaatlerde üretilen bilgilerin yüzü suyu hürmetine olmaktadır ve olacaktır. Bu çerçevede her bir Genç Hukukçunun hukuku ihya ve temsil
etmede ne kadar kıymetli olduğunu teslim etmemiz gerekir. Hukuk devleti, kolektif sorumluluk bilinci ile kurulur ve sorumlu bireylerin vazifelerini iman-amel bütünlüğü içinde yerine
getirmeleriyle yaşar. Vazifesini yerli yerince yapamayanlar adaleti teslim edemez. Adaleti
teslim edemeyenler malumdur ki kendine ve toplumuna zulmedenlerden olur. Hulasa ataletin
olduğu yerde adalet olmaz. Genç Hukukçular gibi epistemik cemaatler hukuku yaygınlaştırma
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vazifelerini yerli yerince ifa ettikçe ve şefaat zincirini genişlettikçe hukuk mantalitemiz ve
uygulamamız ıslah olacak, hukuk devleti ilkesi hayat bulacaktır.”
Ümit Şimşek’in UÇAN ÜNİVERSİTE Kitabını da unutmayalım.
Yine bir Genç Hukukçumuz Şerife Gül Arıman, 2016’da konuşmasında şunları söylemişti:
“Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu, güzelliğini hiç bir şeye borçlu olmadan güzel.
Popülizm yok, meşhur olamazsınız, makam vaat etmiyor. Rekabet yok, insan insanın kurdu
değil. Müslüman hukukçu yetiştirmek, insan yetiştirmek önemli. Bir insan değerini yetiştirdiği insanlardan alır. İyi bir hukukçu olmak yetmez. Peşimizden gelen kaç tane iyi hukukçu
yetiştirdik. Yerimize kim geçecek? İnsan yetiştirmek meşakkatli bir konu. Emek vereceksiniz. Bütün peygamberlerin ortak misyonu insan yetiştirmek. Rasulullah aleyhisselam buyuruyor ki; “İnsan ölür amel defteri kapanır. Üç kişinin amel defteri açık kalır. 1. Sadaka-i cariye
bırakan, 2. İnsanların kendisinden faydalandığı ilmi bir eser, bir bilgi bırakan. 3. Salih bir evlat yetiştiren. Bu kendi evladı olabilir, biyolojik evladı olabilir, ya da sadece elinden tuttuğu,
eğitim masraflarını karşıladığı, misyon ve vizyon verdiği biri olabilir. Kendisi ölse bile yetiştirdiklerinin hayırlarından onun amel defterine bir pay yazılır.”
Bir başka Genç Hukukçu Musa Çataloğlu, konuşmasında şöyle hitap etmişti;
“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 …”
Gaziantep’te eşi Elif ile birlikte evini, bürosunu, gönlünü Genç Hukukçulara açmış ve adamış
kardeşim Mehmet Ali Korkmaz da konuşmasında;
“Anadolu’dan gelip İstanbul’da Hukuk okuduğu sıralarda dâhil olduğu Genç Hukukçular Hukuk Okumaları grubu kendi alanında birçok muvaffakiyete imza attığı gibi, istikrarı ve kalitesiyle; hukuk alanında profesyonel çalışan sivil toplum örgütlerinin bize katamadıklarını katmış ve katmaya devam etmektedir. Burası evet bir okul bir akademidir, ancak salt bir hukuk
okulu olmaktan ziyade gerçek manada bir şefaat zinciridir. Bu zincir öylesine sağlamdır ki
okulumuz bittiğinde dönüp memlekette işe ve hayata başladığımız yoğunlukta bile hayalini
kurduğumuz ve Gaziantep’te acaba bir gün böyle bir çalışma başlatabilir miyiz sorusuyla senelerce umutlarımızı besleyen bir zincir.”
İstanbul’da öğrenciliği geçmiş, Anadolu’nun birçok yerinde görev yapmış, uzun zamandır da
Ankara’da Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu çalışmalarına öncülük eden arkadaşlarımızdan İbrahim Hakkı Beyazıt da 2017’deki iftar konuşmasında şunları söylemişti:
“Bizler 19 yıldır devam eden bu çalışmalarda ‘Hukukun Yaygınlaştırılması’ misyonuyla birçok konuda ve adaletin arandığı tüm zeminlerde sözler söyledik. 28 Şubat sonrasında oluşan
zulüm ortamında hakkın yanında konumlanarak hakikatin izini sürdük. Yani bu dönemde bizler kabuğumuza çekilmeyip kabuğumuzu kırmayı tercih ettik. Sonraki süreçte de çalışmalarımız katlanan bir ivme ve istikrarla devam etmiştir. İşte bugün gelinen noktada dört ayrı şehir2

de (şimdi 7) yüzlerce hukuk öğrencisi ile 200 den fazla yayınlanmış makale ve raporların şahitliğiyle umut doluyuz. Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu “Sabitelerinden kopmadan zamanın hukukunu yaratma” vizyonuyla ürettiği tüm değerlerle yeni bir hukuk ekolü olma hedefini hâlâ canlı tutmaktadır.
2016 yılı iftarında da şöyle demişti İbrahim Hakkı;
“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 anlama gayretindeyiz. Zira çağını anlamayanların çağrısı olamayacağının bilincindeyiz. Vizyonumuz; 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, aslında hukuksuzluğun… Henüz hiçbirimiz kitaplardan okuduğumuz adaleti ve özgürlüğü dünya 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 görmeyerek, Allah için adaletle şahitlik edenlerden olma gayretiyle yıllardır hukukun arandığı her alanda ameli varlığını
sürdürmektedir.”
Tüm bu konuşmalardan çıkan sonuç;
1. Müslüman çağını yaşayan insandır.
2. Müslüman hukukçunun da, zamanının sosyal, kültürel ve hukuksal gelişmelerinden
haberdar olması, yorumlaması ve çözümler üretmesi gerekir.
3. Müslüman hukukçu bilinci, toplumuna, dünyaya, insanlığa, güzelliklere, erdeme,
adalete yabancı kalmamaktır.
4. Müslüman hukukçu bilinci, aynı hassasiyetlerle, zulme karşı tarafsız olmamaktır.
Kardeşlerim,
Dünya yanıyor, insanlık düşmanları insanlığa karşı suçlar işliyor, Müslüman sıfatlı hukukçular işlerine bakıyor, kariyer programları ile gençlere nasıl para kazanılırın yollarını anlatıyor.
Bizler gözümüzü kapatınca zulüm bitmiyor, Asr-ı Saadet üretilmiyor.
Kardeşlerim,
İnsanlık Onuru farkındalıkla başlar.
Ne zaman birileri insan hakları için yola çıkmışsa, diğerleri bu insanlara borçlanır.
Allah insana bundan daha büyük bir onur vermemiştir.

3

Burada hazır bulunan, iftarımızı ve birlikteliğimizi paylaşan dostlarıma da, bu güzide topluluğu takip etmelerini, katkı yapmalarını, insanlık onurunun farkındalıkla başladığı bilinciyle,
birlikte farkındalıklar oluşturmalarını istirham ediyorum.
Değerli kardeşlerim. Bu akşamın bir hatırası olarak 2 düstur belirledim, sizlere hediye ediyorum.
-

Bilim, ‘Ya öyle değilse?’ sorusundan yola çıkarak kendini üretir.

-

Hukuk da ‘Ya doğruysa?’ sorusundan yola çıkarak kendini üretir.

-

Birincisinde şüphe, ikincisinde Hakk’a teslimiyet vardır.

-

Bilim de hukuk da farklı yollardan maddi gerçeğe ulaşmak ister. 1996’da Sudan Adalet Bakanının “Ya doğruysa?” sorusuyla hukukçuluğum gelişmeye başlamıştı. Sizlere
de tavsiye ediyorum.

İkincisi; İbrahim Hakkı Beyazıt ve benden önce konuşan kardeşlerime destek anlamında,
Akif Emre’den;
“Dar zamanlarda doğmak, dar vakitleri genişletme sorumluluğunu yüklenmiş olmak
demektir.”
Bu coğrafyanın insanları olarak dar zamanda doğduk, doğuyoruz. İşlerimiz vakitlerimizden çoktur.
Bu duygu ve düşüncelerle, Mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyor, yurdun dört bir yanından gelen kardeşlerime esenlikler ve sağlıklı hukuk üretimleri diliyorum.

Allah’a emanet olun.
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