Hukukçu Kardeşlerime Hatırlatmalar
1. Gittiğiniz yeri bereketlendirin


Boş gitmeyin, dağarcığınızda gideceğiniz yere uygun malzemeler götürün. Her kişinin ikram edeceği bir
değeri mutlaka vardır. Hiç bir şeyi olmayanın en azından güler yüzü ve tebessümü vardır. Esirgemeyin.
Ancak bir hukukçunun tebessümden de öte, hukuk mantalitesi ve hukuk bilgisinin gereği çözümleri olmalıdır ki, bu çözümler, Türkiye toplumu için gerçekten çok değerli ve ikrama çok yakışan bir nimettir. Sizleri
bu nimetle bereketlendiren Allah’a şükrünüzün bir kısmını, hukuk bilginizi gereken yerlerde ikram ederek
eda edebilirsiniz.



Gittiğiniz yeri şenlendirin, neşelendirin. İnsanların size yaklaşabileceği, sizin de insanları kucaklayabileceğiniz mesafede neşeli olmanın bir nimet olduğunu mutlaka görecek ve idrak edeceksiniz.



Her zorluğun bir çözümü, her karanlığın bir sabahı olduğunu unutmadan, sıkıntıların birlikte aşılabileceğini, etrafınızdakilerin sizi iştiyakla beklediğini, size ve çözümlerinize değer verdiklerini görmezlikten gelmeyin. Başkalarına karşı siz de aynı duygular içinde olun inanın ve bu inancınızı hissettirin.

2. Başkalarına şefaatçi olun, katılın, eklemlenin


Sizden öncekilerden bir şeyler alın, sizden sonrakilere bir şeyler katın.



Önünüzdekilerin ve arkanızdakilerin çalışmalarına katılın, sizin çalışmalarınıza katılmalarını sağlayın. Onlarla eklemlenin.



Hukukçu, dünya üzerindeki herkesten daha alçak gönüllü olmalıdır. Hak ve hukuk kavramlarının içeriği
hakkında bilgi sahibi olabilen bir hukukçunun, herkesten daha çok alçak gönüllü ve hakşinas olması asıldır.

3. Size yakışanı yapın


Her yaşın, her mesleğin, her misyonun bir gereği vardır. Bu gereklilik toplumda teamülî olarak belirir, örfî
olarak arzulanır. Buna dikkat edip, her anın ve durumun gereğini yapanlar toplumda kabul gören insanlardır.
Bu tür insanların hataları da pek fazla irdelenmez. Çünkü doğallık içinde yapılan hatalarda samimiyet vardır,
mazur görülür.

4. Sizden bekleneni verin


Toplum, yetiştirdiği insanlar için bir düzey belirler. Bu kendiliğinden oluşan bir beklentidir. İçinden yetişip
gelinen topluluğun değerlerine ve beklentilerine gösterilecek saygı, ileride, tüm çalışmalarınızda ve zorluklarınızda, size yardım, hoşgörü ve hüsnü kabul olarak geri dönecektir.



Kendi mahallenizdeki insanları pek fazla eleştirmeyi ve küçültmeyi sanat haline getirmeyin. Kestane ile
kabuk misalini unutmayın. Her şeyimizle içinden çıktığımız topluluğun malıyız. Allah’ın bahşettiği nimetler, yine o insanlar eliyle bize ulaşmaktadır. İnsan olmanın şükrü, ancak hemcinsleri ile birlikte eda edilebilir.

5. Hukuk mantığı hakkında sürekli düşünün ve geliştirin


Hukuk mantığı, sadece hukuk bilgisi ile oluşmamaktadır. Akîde ve tarih (özellikle siyer ve yakın tarih) bilgisi, hukuk mantığının oluşmasında önemli katkı sağlamaktadır.



Hukuk öğrenilebilir, fakat, hukuk mantığı olmadan, adaletle uygulanamaz.

Allah’a emanet olunuz. 17.10.1999
Muharrem BALCI

