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Selamün Aleyküm arkadaşlar.
Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Genç Hukukçular İftar Buluşmasına İstanbul’dan,
Konya’dan ve Gaziantep’ten katılan Ders Grupları öğrenci arkadaşlarım ve Türkiye’nin değişik illerinden gelen tüm genç hukukçulara Ankara grubu olarak teşekkür ederiz, hoş geldiniz.
Sözlerime, Muharrem abi başta olmak üzere bu topluluğun meydana gelmesinde görünen görünmeyen nice katkıları olan ağabeylerimize, ablalarımıza ve dostlarımıza şükranlarımızı sunarak ve yine kader birliği ettiğimiz ancak önden giden dostlarımızı da rahmetle yadederek
başlamak istiyorum.
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 şehirde 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. Sürekli değişen ülke şartlarına adaptasyon sancısıyla kıvranan sözde hukuk dernekleri, vakıfları, fakülteleri ve akademilerinin aksine bizler dün olduğu gibi bugünde adaletle
şahitlik eden ve hakkı ayakta tutanlardan olacağız.
Son olarak sizlere Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Ankara Grubu (Perşembe Grubu) hakkında da birkaç söz söyleyerek konuşmamı tamamlamak isterim. Perşembe grubu 2009 yılında Av. Hüseyin Çınar abimizin bürosunda çalışmalarına başladıktan kısa bir süre sonra Bilgi
Vakfındaki yerine taşınmış ve halen bu vakıfta 2 haftada bir olacak şekilde okumalarına devam etmektedir. Çalışmamız, çoğunluğu hukuk fakültesi öğrencisi yaklaşık 50 kadar arkadaşımızla sürdürülmektedir. Perşembe Grubundaki öğrenci arkadaşlarımızla hukuk okumaları
dışında siyer, mezhepler tarihi, İslam düşüncesi tarihi ve yakın tarih konularında da çalışmalarımız olmaktadır. Önümüzdeki dönemde de, esas faaliyetimizi gölgelemeden bu çalışmalarımızı sürdürme arzusundayız. Tüm bu çalışmalarda uzun yıllar yorulmadan emek sarfeden
başta Şerife Hanım olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunmak isterim. Yine her
türlü desteğiyle çalışmalarımızı sırtlanan ve bu geceyi düzenlememizi sağlayan kıymetli dostlarım Şerife Gül Arıman, Selda Çiftçi, Musa Çataloğlu, Mahmut Altın, Ali Sağlam, Hasan
Hüseyin Çam, Ahmet Hasan Kılıç, Cüneyd Mihca Gül, Abdullah Arslan, Selim Babavatan,
Serkan Demirtaş, Zeynel Abidin Kaplan, Önder Gümüş, Necmettin Aydın, Hüsamettin Duran
ve Saliha Tuna’ya şükranlarımı arz ediyorum. SelamünAleyküm.

