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Selamun aleyküm ; 

Değerli Genç Hukukçular ve misafirler;  

Bu güne ev sahipliği yapan pek kıymetli Ankara Genç Hukukçular Hukuk Okumaları grubunu 

ve Türkiye’nin dört bir yanından katılan GENÇ HUKUKÇULAR HUKUK OKUMALARI 

GRUBU ÜYELERİNİ  

-Gaziantep Genç Hukukçuları adına en içten ve samimi duygularımla selamlıyorum. - 

Biz Genç Hukukçular olarak özelde Türkiye ve genelde yeryüzünde din, dil, ırk, cinsiyet, 

mezhep ve sair hususları gözetmeksizin zulme karşı her halükarda hakkı ve hakikati söyleme 

şiarı edinmiş kimseleriz. Yüce kitabımız Kur-an’ı Kerimde Asr suresinde  ‘’1- Asra and olsun 

ki. 2-İnsan mutlaka hüsrandadır. 3-Ancak iman edenler, iyi işler yapanlar, birbirine hakkı ve 

sabrı öğütleyenler bunun dışındadır.’’ Ayetlerini kendimize düstur edinme gayreti içerisinde 

bulunmaktayız. 

Kendimize prensipler belirleyerek, teyakkuzda olmaya gayret göstererek,  Kur-an ışığında bir 

Müslüman hukukçu nasıl olunur sorusuna cevap aramakla Gaziantep ilinde çalışmalarımızı 

devam ettirmekteyiz.  

21 yıldır devam eden bu çalışmalara, 9 Mart 2017 tarihinde Muharrem ağabeyin tebliğini din-

ledikten sonra ‘’ben de bu oluşumun içinde olmalıyım’’ diyerek katıldım. Burada tebliğ sunan 

her anlatıcının yaptığı dersi dinledikten sonra ‘’daha çok okumalıyım’’ dedim. 

 Zaten okuyordum fakat dağınık okuyordum, bir bütünlüğüm yoktu. Okumalarım dağınık 

olunca zihnim de dağınıktı. Böylelikle bu derslerin bana kattığı ilk farkındalık okuma bilinci 

oldu, ikinci farkındalıksa nasıl okumam gerektiği. Kitaplarımı türlerine göre ayırdım, okuma-

larımı 6 aylık periyotlarla yapma kararı aldım. Bu kararı almam da Mehmet Ali ağabeyin 

öğütleri sayesinde oldu. Sosyoloji, felsefe, psikoloji, edebiyat ve sanat şeklinde sıraya koyup 

okumaya başladım. 

Derslerin bana kattığı bir başka yeti ise sorgulama yetisi. Sonuçları değil sebepleri sorgula-

mak. Bir Müslüman olarak laik bir devlet düzeninin içine doğmuştum, değişmedi, bir hukuk-

çu olarak da laik bir hukuk düzenine doğdum. Bocalamak için şartlar çok uygundu.  

Kendi adına şunu söyleyebilirim; her ne kadar okulda mevzuat bilgisi öğretiliyorsa da hukuk 

nosyonu ve hukuk mantığı hakkında bir eğitim söz konusu değildir. Her hukukçunun bu man-

tık ve nosyon noksanlığını tamamlamak adına muhtelif arayışları olmuştur. 



 Derse ilk gittiğimde derslere her hukukçunun gelmediğini, Müslümanların dertleriyle dertle-

nen, ‘’bizler Müslüman hukukçular olarak ne yapabiliriz? ‘’sorusunu soran Müslüman hukuk-

çuların katıldığını gördüm. Bu grup niceliğin değil niteliğin ön planda olduğu bir gruptu.  

Şunu belirtmek isterim ki bir gruba dâhil olmak için kendinizi orada bulmalısınız. İşte bu grup 

sadece ders konularının veya anlatımlarının ilgi çekiciliğiyle değil bunun yanında derse katı-

lım sağlayan kişiler ile olan muhabbetinizin de çok sıcak olduğu bir gruptu. Sadece dersler 

değil, ders dışında sevincime ve kederime ortak olacak samimi insanların olduğu bir grup. 

Bu iftara ülkenin çeşitli yerlerinden bu kadar katılımın olması bile bu grubun fedakar, bir şey-

leri dert edinen ve bu ülke için bir şeyler yapmak isteyen bir grup olduğunu gösteriyor. Bütün 

bu denklemler beni bir genç hukukçu olma yoluna sevk etti. İnancınız sizin misyonunuzdur,  

giyerseniz vizyonunuz olur. Şimdi ben de bu vizyonu kazanmak adına buradayım.  

Bir Müslüman hukukçunun sahip olması gereken vizyon için Gaziantep’te BERAT HUKUK 

BÜROSUNDA iki haftada bir Çarşamba günleri olmak üzere Hukuk okumaları dersini yap-

maktayız. Derslerde ele aldığımız konular Kamu hukuku ağırlıklı olmak üzere İslam Hukuku, 

hukukun diğer dallarla olan ilişkisi ve film gösterimleri şeklindedir. Bununla da kalmayıp 

hedeflediğimiz vizyon ve niteliğe erişmek adına ‘’Usul okumaları’’, ‘’Kavram Okumaları’’ ve 

‘’Rapor Çalışmaları’’ olmak üzere çeşitli okumalar yapmayı kendimize görev addetmekteyiz.  

Sözlerime son verirken bu güzide iftar buluşmasına ev sahipliği yapan Ankara grubuna, gerek 

Okumalarda ve gerekse sosyal ve okul hayatımızda, maddi-manevi desteğini esirgemeyen Elif 

ablaya ve Mehmet Ali ağabeye, Ahmet Bozdağ hocamıza, son olarak sayısız emekleri için 

Muharrem abiye teşekkür ediyorum, hepiniz hoş geldiniz. 

 


