BİRİKİMLER V TAKDİM VE PLAKET TÖRENİ AÇIŞ KONUŞMASI
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Saygıdeğer hocalarımız; üstatlarımız; misafirlerimiz…
Birikimlerimizi devşirdiğimiz yeni bir eserle bir kez daha karşınızdayız. Birikimler V Takdim
ve Plaket törenimize hoş geldiniz.
Bugün, bu eserin yanında bir mutluluğu daha yaşıyoruz. „Hukukun Yaygınlaştırılması‟ gayesi
ile yola çıkan ve Şefaat Zincirini hiçbir zaman koparmayan Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu 20 yaşında.
20 yıldan bu yana; sayısı binleri geçen öğrenci derslerimize katıldı; yüzlerce tebliğ sunuldu.
Buranın zenginliği neticesinde onlarca yayın ortaya çıktı ve tabi ki; elinizdeki eser BİRİKİMLER. Tüm bunlarla birlikte Genç Hukukçular olarak; 20‟nci yılımızda da bir hukuk ekolü
olma gayretimiz devam etmekte.
Bugün; Türkiye‟nin çeşitli yerlerinde bulunan Avukat, Hâkim - Savcı, Hukukçu Akademisyen
(ve hatta) tarihçi, sosyolog, siyaset bilimci ve yolu Genç Hukukçulardan geçenler, bulundukları yerlere buradaki zenginliği taşıyorlar; devamını getirme azminde olduğumuz şefaat zincirinin yayılmasına gayret ediyorlar.
Türkiye’nin (ve hatta Dünyanın) dört bir yanından Genç Hukukçular bugün, hem birikimlerinin en büyük eserini takdim etmek için ve hem de kurdukları bu muhabbet sayesinde özlemini duydukları kardeşleriyle bir araya gelmek için buluştular. Bu “bereket”i
bize bahşettiği için Rabbimize hamdolsun.
***
Değerli misafirler;
Uzun yıllardır derslerimizi İstanbul ve Ankara‟da yapıyorduk. Halen de devam ediyoruz. Birikimler IV‟ü takdim gecemizin akabinde; burada Birikimlerimizi yaymanın verdiği bereket
neticesindedir ki Gaziantep derslerimiz de başladı ve hamdolsun 3 yıldır Gaziantep‟te de derslerimiz devam ediyor.
Aynı umutların yeşereceğini umarak başlattığımız son ders de Konya. Konya derslerimiz birkaç ay önce başladı ve halen devam etmekte.
Konya ile birlikte artık 4 şehirde derslerimiz var. Salı günü İstanbul; Çarşamba günü Ankara;
Perşembe günü Gaziantep ve Pazar günü Konya derslerimiz yapılıyor.
***
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Genç Hukukçular olarak derslerimiz üç sacayağı üzerinde durmakta. CİDDİYET, İSTİKRAR ve İNTERAKTİF KATILIM… 20 yıldır devam eden derslerimizde bu üç husustan
hiç vazgeçmedik.
Derslerimizi avukat, hâkim, savcı, stajyer, hukuk öğrencisi (ve hatta son dönemlerde diğer
sosyal bilimler alanından olanlarla) birlikte yapıyoruz. Bir okul ciddiyeti ile yaptığımız derslerimizin bir ferdi olabilmek için istikrarlı bir biçimde katılım şartı arıyoruz. Burada edindiğimiz istikrar alışkanlığı hayatımızın birçok noktasına da sirayet ediyor. Derslerimize katılan
herkes bir öğrenci ciddiyeti ile derslerini dinliyor ve günü geldiğinde tebliğlerini hazırlayarak
sunumlarını yapıyorlar.
Toplam 14 başlıkta 50‟nin üzerinde bir sayı ile çalışmasını yapıp sunumlarını gerçekleştirdiğimiz YAKIN TARİH SUNUMLARI, Hukuk Mantığı, Mecelle, Mezhep İmamlarının Hayatları ve Usulleri, Postmodernizm ve Hukuk… yaptığımız sunum başlıklarından bazıları…
Ombudsmanlık yasası çıkmadan, konuşulmadan 11 yıl önce 2001‟de, henüz Türkiye‟de lafı
edilmezken Genç Hukukçular‟da sunumu yapıldı. İstinaf Mahkemeleri geçen ay kuruldu, ancak Genç Hukukçular Hukuk Okumalarında 10 yıl önce İstinaf sunuldu, çalışıldı, BİRİKİMLER‟de Tebliğler yayınlandı.
Bahsettiğim CİDDİYET, İSTİKRAR ve İNTERAKTİF KATILIM‟dan oluşan üç sacayağı
derslerimizin devamı için gerekli; fakat bahsettiğimiz şefaat zincirini kuvvetlendirecek şeyler
de yapmak gerekir. Zira Genç Hukukçular haftada bir ders yapıp dağılan bir grup değil.
Abant‟da kar yürüyüşü, Ramazan aylarında Ankara‟da iftar; Beypazarı, Safranbolu, Taraklı
gibi tarihimizde kervansaray olan şehirlerimize yaptığımız geziler ile Türkiye‟nin çeşitli yerlerinde bulunan Genç Hukukçular olarak buluşuyor ve derslerimizi kardeşliğe ve arkadaşlığa
çeviriyoruz.
***
Tüm bu aktivite içerisinde pasif, ilgisiz, insana dokunmayan bir hukuk yerine; dinamik, canlı
ve zamana, zemine uygun bir hukukun gayreti içerisindeyiz ve bunun için çalışıyoruz. Biriktirdiklerimizi (kimse görmeden) devşirmek yerine, bereketi umarak BİRİKİMLER ismi ile
yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz.
2003 yılından bu yana her 3 senede bir yayınladığımız BİRİKİMLER‟de bu zamana kadar
103 Genç Hukukçu‟nun 149 tebliği yayınlandı. Artık akademik makalelerde atıfların yapıldığı
BİRİKİMLER üniversite kütüphanelerinde yer alan bir eser haline geldi.
Bugün takdimini yaptığımız Birikimler V, öncekiler gibi Kamu Hukuku ağırlıklı tebliğler
içermekte. Geçmiş BİRİKİMLER‟den farklı olarak BİRİKİMLER V‟de, yaptığımız Sunumların Raporları da yer almakta. 20 yıldır sunumlar yaptığımız ve dikkat çektiğimiz konularda
tespitlerimizin, eleştirilerimizin ve tavsiyelerimizin yer aldığı bu raporlar çeşitli hukuk platformlarıyla da paylaşıldı.
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Hukukun yaygınlaştırılması duasıyla; Hukuk ve hak arama zeminlerinde üstün özveri ve istikrarla örneklik sergileyen ve hukuk üretimine katkı sunan Genç Hukukçulara ithaf edilen BİRİKİMLER V‟i takdim ederiz.
***
Son olarak; Çalışmalarımızın mimarı, canından, zamanından, malından infak edip bizlere infakın bir kültür olduğunu öğreten Av. Muharrem Balcı‟ya mahsus teşekkür ediyorum.
Yine, her çağırdığımızda gelen ve özellikle Ramazan ayı derslerinde kendilerine müracaat
ettiğimiz değerli hocalarımıza ve bu çalışma içerisinde yer almayı görev addeden; her daim
elini taşın altına koyan Genç Hukukçu arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
Yıllardır bizlere salonlarını açan, derslerimizin ev sahibi olan Bilim ve Sanat Vakfı‟na, BİRİKİMLER‟in yayına hazırlanması ve baskısını yapan MAHYA YAYINLARINA, takdim ve
plaket törenimize teşrif etmeniz dolayısıyla siz değerli misafirlerimize teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
Tekrar hoş geldiniz.
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