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BİRİKİMLER V TANITIM VE ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 

 

Elif KURT, 17.12.2016, BİSAV  

Değerli üstadlarım, saygıdeğer misafirler, kıymetli Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Gru-

bu öğrencileri.  

Hepinizi saygı ile selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. 

Genç hukukçular, Muharrem Hocamızın öncülüğünde ilk olarak İstanbul’da sonrasında Anka-

ra, Gaziantep ve Konya illerinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Muharrem hocamızın umut 

ile çıktığı bu yolculuğun 20. yılındayız. 

Ben Gaziantep Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubunun öğrencisiyim. Gaziantep Genç 

Hukukçular Hukuk Okumaları grubu, 25 Ekim 2014 tarihinde 6 kişi ile derslere başlamış olup 

iki yılı aşkın bir süredir derslere yazın da dâhil olmak üzere aralıksız olarak devam etmekte-

dir. Şu an derslere, ortalama 30 öğrenci ile iki haftada bir Çarşamba günleri Ahmet Bozdağ, 

Elif Korkmaz ve Mehmet Ali Korkmaz hocalarımızın öncülüğünde BERAT HUKUK BÜ-

ROSUNDA devam etmekteyiz. Derslerde hep birlikte bilgiyi paylaşırız, öğreniriz, gelişiriz. 

Yaptığımız okumalar bize konunun uzmanları tarafından anlatılmaz. Grubumuzda herkes hem 

öğrenci hem öğretmendir. 

Kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü Hukuk Fakültesini kazanır kazanmaz daha fakülteye 

başlamadan Genç Hukukçularla tanıştım ve derslere başladım. Bu nedenle, Genç Hukukçular 

Hukuk Okumaları Grubuyla çok geç tanıştım cümlesi yerine hukuk fakültesine başladığım ilk 

günlerden beri bu grup ile birlikte öğrenimimi tamamlama yolunda ilerlediğimi büyük bir 

gururla söyleyebilirim. 

Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubunun bana sunduğu, düşünce hayatımda ve pratikte 

yani iş hayatımda bana yön vereceğine inandığım ve şahsım için önemli bir kazanım elde etti-

ğimi düşündüğüm birçok husus var. Bu hususlardan birkaçına değinmek istiyorum. Öncelikle 

“Bir hukukçu nasıl olunur?” sorusunun cevabını kendi nezdimde bulma imkânına eriştim. 

Hukuk fakültesinden mezun olmanın, mevzuat biliyor olmanın hukukçu sıfatına sahip olmak 

için yeterli olmadığını öğrendim. 

Mesleklerimizi maddi değer elde etmek için veya yüksek bir makama erişmek için değil, ada-

letin tesisini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapmak ve örnek oluşturmak için kullanmamız 

gerektiğini öğrendim. Aynı zamanda mazlumun yanında durabilmeyi her zaman kendimize 

görev edinmemiz ve bunları yaparken de rehberimizin Kur’an-ı Kerim olması gerekliliğine 

daha iyi bir şekilde vakıf oldum. Tıpkı Maide suresi 8. Ayette yer alan “Allah için hakkı 

ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimselerden olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, 

sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli olun” cümlelerinde tanımlanan kimselerden olma 
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yükümlülüğümüzün ve sorumluluklarımızın olduğu bilincine vardım. Bu yükümlülük ve so-

rumluluklarımızın yanında biz genç hukukçuların omuzlarında yük bildiği bir mesele var ki o 

da hukuku yaygınlaştırmak. Biliyoruz ki ülkemiz çok zor zamanlar atlattı ve halen de birçok 

zorluğa göğüs geriyor. Peki devletimiz ve toplumumuz bu çıkmazdan nasıl aydınlığa ulaşır? 

Biz genç hukukçular hukukun yaygınlaştırılmasının bu sorunların çözümüne büyük katkı sağ-

layacağını kanaatindeyiz. Ve bu düşüncelerle Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu ola-

rak bu sorumluluğumuzu ve yükümlülüğümüzü hakkıyla yerine getirmek için çalışıyoruz.  

Okumalarımızın bana kattığı bir başka husus da, iktidarın veya ideolojik olarak kendimize 

yakın bulduğumuz bir siyasi partinin esiri olmamamız gerektiğidir. Açıkçası derslere katılma-

dan önce, bana savunduğum ve oy verdiğim bir siyasi partinin değil karşısında durmak, eleş-

tirmek bile çok ağır gelirdi. Oysa bu katıldığım derslerin sağladığı hukuk formasyonu saye-

sinde, yer ve gök nasıl ‘ilahi adalet’ ile ayakta duruyorsa insan, toplum ve devletin de aynı 

şekilde ‘insani adalet’ ile ayakta durduğunu ve bu nedenle “kim olursa olsun mazlumdan 

yana, kim olursa olsun zalime karşı” olmam gerektiğini öğrendim.  

Konuşmama son verirken, öncelikle Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubunun en genç 

öğrencisi olan değerli abim Avukat Muharrem Balcı’ya ve Gaziantep Genç Hukukçular Hu-

kuk Okumaları Grubunun oluşmasına vesile olan Yardımcı Doçent Doktor Ahmet Bozdağ’a, 

Avukat Elif Korkmaz’a, Avukat Mehmet Ali Korkmaz’a ve emeği geçen herkese teşekkürle-

rimi sunuyorum, Allah Razı olsun.  

Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu - Birikimler V - Kitabının hayırlı olmasını diler, 

hepinizi saygıyla selamlarım. 

 


