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Değerli Muharrem hocam, çok kıymetli ağabeylerim, kardeşlerim ve genç hukukçular camia-

sının kıymetli üyeleri. Öncelikle hepinizi Allah’ın selamı ile selamlıyorum. Tohumunun atıl-

dığı günden bu güne 20 yıl geçmiş bu eşi ve benzeri olmayan oluşumu tanıdığım için rabbime 

hamd ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Birçoğumuzun Anadolu’dan gelip İstanbul’da Hukuk okuduğu sıralarda tanıdığı ve dâhil ol-

duğu Genç Hukukçular Hukuk Okumaları grubu kendi alanında birçok muvaffakiyete imza 

atmış olmasının yanı sıra istikrarı ve kalitesiyle; hukuk alanında profesyonel çalışan sivil top-

lum örgütlerinin yapamadığını yapmış ve onların 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. Zira bu zincir öylesine sağlamdır ki okulumuz bit-

tiğinde dönüp memlekette işe ve hayata başladığımız yoğunlukta bile hayalini kurduğumuz ve 

Gaziantep’te acaba bir gün böyle bir çalışma başlatabilir miyiz sorusuyla senelerce umutları-

mızı besleyen bir zincir…  

Rabbime şükrediyorum evvela eşim Av. Elif Korkmaz’ın baba evinden çok özlediği, kurmak 

istediği bu grubu özverili çalışmaları ile bize hocalık yapan arkadaşımız Ahmet Bozdağ hoca 

ile Gaziantep’te kurmak nasip oldu ve üç senedir tohumlarımızı atmaya devam ediyoruz. 3 yıl 

evvel 7 kişiyle başlattığımız Gaziantep Grubu 60’ı aşkın öğrencisiyle derslerine devam edi-

yor. Nasıl ki İstanbul’da, Ankara’da derslere gelen öğrencilerin derslerde sorularına sorular 

ekleniyorsa, Gaziantep’te de bu sorulara hep beraber cevaplar aramaya çalışıyor, şefaat zinci-

rinin Gaziantep halkasına bire bir ekliyoruz. Bize yeni bilgiler vermeyi hedefleyen üye kitle-

sini arttırmayı borç bilen oluşumların aksine ince eleyip sık dokuyor, 20 yıl öncesinden bu 

yana grubumuzun şiar edindiği ‘kemiyeti değil keyfiyeti’ esas alıyoruz.  

Genç Hukukçular olarak Türkiye’nin neresinde olursak olalım Mesleğin hangi bölümünde 

görev alırsak alalım, derslerde almış olduğumuz hukuk nosyonu ve hak arama bilinci oraya ve 

o sahaya yansıyor inşallah. Bu nosyon ve bilinç yaptığımız her işi ciddiye almamız gereklili-

ğini her daim diri tutuyor. Bu vesile ile bir genç hukukçu ister karar verirken ister savunma 

yaparken ister siyasette, ister topluma bakışında geçmişten bugüne gelen 20 yıllık birikim ve 

sorumlulukla muhakkak ortaya saygın ve farklı bir bakış açısı sunuyor.  

Az evvel şefaat zinciri dedik ya bu zincirde yalnız hukuki iletişim değil insani ve vicdani bir 

köprü de mevcut. Zira tanıdıkça babamdan abimden çok sevdiğim Muharrem abimiz, diğer 

yandan öz kardeşlerimden önce gelen evimizde sabit ikametgâhı bulunan Okan Kardeşim, 



Ankara’ya evime gidiyormuş duygusunu yaşatan İbrahim Hakkı Kardeşim ve dahi Şerife Ab-

lamız, inandığı ve iddia ettiği her şeyi yaşamına tatbik etmiş Kaya kardeşim ve bu arada ismi-

ni zikredemeyeceğim evet Elhamdulillah ismini zikredemeyeceğim o kadar çok kardeşim 

bulunuyor.  

Sözlerime son verirken bir ayetle bitirmek isterim.  

“Allah, kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef tutmaz. Kazandığı (iyilik)kendi le-

hine, işlediği (kötülük) de kendi aleyhinedir. 'Rabbimiz! Eğer unutursak veya hatâ edersek, 

bizi mes’ûl tutma! Rabbimiz! Bizden öncekilere onu yüklediğin gibi, bize de ağır bir yük yük-

leme! Rabbimiz! Kendisine(dayanabilmek için) takatimiz olmayan şeyi de bize yükleme! 

Hem bizi affeyle! Ve bizi bağışla! Hem bize merhamet buyur! Sen bizim Mevlâmızsın; artık 

kâfirler topluluğuna karşı bize yardım eyle! Amin.. BAKARA-286 

 

 

 

 


