GENÇ HUKUKÇULAR HUKUK OKUMALARI GRUBU
ANKARA TOPLU ĠFTARI 17 Haziran 2017 (Mavigöl)
Değerli Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu öğrencileri ve konuklar.
Yıllık Genel Kurul mahiyetindeki Ġftar Programımıza hoĢ geldiniz.
Bu vesile ile uzaktan yakından gelmiĢ tüm arkadaĢlarımı tebrik ediyorum.
Ġftar programlarımızı geleneksel hale getirdikleri ve büyük bir külfeti omuzladıkları, tabii ki her Ģeyden
önce Ġstanbul’dan sonra ikinci ders programımızı 9 yıldır özveri ve bereketle sürdürdükleri için baĢta ġerife Gül Arıman ve Ġbrahim Hakkı Beyazıt kardeĢlerimin Ģahsında Ankara Ders Grubuna teĢekkür ediyorum.

Ahmet Bozdağ kardeĢimin Ģahsında Gaziantep Ders Grubumuzu tebrik ediyor, çalıĢmalarınızın bereketlenmesini diliyorum. Bu arada, Gaziantep dersleri için büro örnekliğinde her türlü imkânlarını
öğrencilere, derslere açan, sofrasını bereketlendiren Elif – Mehmet Ali Korkmaz kardeĢlerimin özverilerinin Allah katında karĢılıklarının gani olmasını niyaz ediyorum.
Konya’lı kardeĢlerim. Değerli kardeĢim Muhammet GöktaĢ önderliğinde, Hamza Demir katalizörlüğünde çıktığınız onurlu yolda, çalıĢmalarınızın bereketlenmesini niyaz ediyorum. Tüm Konya’lı
kardeĢlerimi tebrik ediyorum.
Bu akĢam size birkaç konuya değinerek hitap etmek istiyorum:
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I. GÜÇ
Yakın zamanlarda yaptığım bir seyahatte konferans öncesinde mekânın lobisinde tanıĢtığım bir hukuk son
sınıf öğrencisine sorduğum;
- Mezuniyetten sonra ne düĢünüyorsun,
Soruma verdiği cevabı paylaĢayım sizlerle.
Cevap GÜÇ.
Yani tek kelime ile GÜÇ demiĢti genç arkadaĢımız.
Az çok bu cevabı bekliyordum. Yani ihtimal dâhilinde idi. Buna rağmen bu arkadaĢımıza neler söylediğimi
az çok tahmin edersiniz.
Gerçekten de son yıllarda hukuk mezunlarının ve Avukatların fevc fevc hâkim – savcı olmalarına bakılınca
cevap sürpriz sayılmamalı.
Bu cevap esasen sadece o öğrencinin kusuru değildi. Mevcut siyasi ve hukuk sistemi genç arkadaĢlarımızı
reelpolikten popülizme doğru ayartmaya baĢladı. Artık insanımıza kariyer – güç – hülyalı – rüyalı gelecekler vaat eden sistem, gücün kullanımının ilkelerini de saklayarak reel politiğe yönlendirirken, hoyratça bir popülizm içine itmektedir.
Bu gidiĢ iyi bir gidiĢ değildir. Allah-u Teâlâ’nın “fe eyne tezhebun” sorusu aslında bir eleĢtiri mahiyetindedir.

2

Günümüzde siyasetin, bürokrasinin, “gücü” nasıl ve hangi ilkesizliklerle kullandığı herkesin malumudur. “ġüpheden devlet yararlanır” ilkesizliği ile insanlık tarihinin en baĢat ilkesi çiğnenirken, biz hukukçulara düĢen görev,
bu ilkesizliğin karĢısında “sivil bir duruĢ” sergilemek olmalıdır.
Kime karĢı ve kimin yanında olursak olalım, adalet ilkeleri bizim dünya ve ahretteki onurumuzu ve akıbetimizi belirleyecektir. Bu yolda yaptığımız çalıĢmaların yetersiz olduğunu da göz ardı etmeyelim.
II. KARĠYER – TAKVA
Geçenlerde bir Üniversitenin Hukuk Fakültesi’nde öğrencilerin daveti üzerine Kariyer Günleri Programına konuĢmacı olarak katıldım. Evvelce de bir kaç lisenin Kariyer Günlerinde konuĢmacı olmuĢtum.
KonuĢmacılar, kariyer sahibi olduğu düĢünülerek çağrılmıĢlardı. Ġlk konuĢmacı Avukat kadın sadece kendi hukuk
bürosunun takdimini, reklamını yaptı. Kariyer kelimesini hiç kullanmadı, bayat yemek tadında konuĢup gitti.
Bir diğer konuĢmacı erkek Avukat 5 yılda iyi bir ceza hukukçusu olduğunu ifade ederek, Ceza Hukukçuluğunun
önemine vurgu yaptı. Kariyerin, devletin veya patronların elinde, hülyalı bir yaĢam vaadiyle nasıl insanların sömürüldüğünü anlattı.
Ben de öğrencilere Mandıra Filozofu ve gençlerin Kariyer ile ilgili sosyal medya paylaĢımlarından örnekler
aktardım.
Aslında kendimden pek bir Ģey katmadım. Sadece kendi akranlarının sosyal medya paylaĢımları idi. KonuĢma
ilgi çekti, kafalar karıĢtı, ezberler bozuldu gibi. Kariyer – Takva ikileminden de bahsetmedim.
KonuĢma sırasında ve sonrasında heyecanlı öğrencilerden biri tesettürlü diğeri tesettürsüz iki bayan öğrenci büroma ziyarete geldiler. KonuĢmam ilgilerini çekmiĢ, fazlasını istiyorlardı,
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Benim odamı bilirsiniz, tam karĢımda iki portre durur. Biri Aliya Ġzzetbegoviç, değeri Malcolm X. Öğrenci arkadaĢlar resimlere baktılar, hem tanımadılar, hem de tanımadıkları için duvarda asılı olmalarına bir anlam veremediler. Resimler akrabalarım değildi. Türkiye’den aydın kimseler de değildi. HoĢ olsalardı da tanıyacaklarını
sanmıyordum. Diğer odalarda ülkenin aydınlarının portreleri de vardı, ancak göstermek nafile. Zira ĢartlanmıĢlıkları kariyer üzerine idi. Salt kariyer peĢinde gezenlerin acınası hali. Müslüman topluluk içinde yaĢayan,
ama coğrafyasını, tarihini, geçmiĢini, geleceğini bilmeyen insan yığını.
Ne diyordu CumhurbaĢkanı, “coğrafyamızın bedelini ödeyeceğiz”.
Bir düĢünürümüz de “Amentümüzün bedelini ödeyeceğiz” diyordu.
Bu arada, ‘Amentünün bedeli’nden, “Ne yapmalıyız?”ı çıkaracak arkadaĢlardan hala ses yok, bu hatırlatma
biiir.
Sizlere bir ağabey olarak hatırlatırım ki, coğrafyanın ve amentünün bedeli ödenmeden, bırakın hukukçu olmak, bu toprakların insanı olmak bile mümkün değildir.
Kariyer sahibi olmakla Takva sahibi olmak arasındaki kalın çizgiyi idrak edemezsek, ne coğrafyamızın, ne
amentümüzün bedeli aklımıza gelmez, gelemez. Akla düĢmek, akılda yer bulabilmekle mümkün. Akılda yer
ayırmak, ilgi, bilgi, donanım ve özveri gerektirir.
Rabbimizin bizleri kariyer sahibi olmaklığımız ile değil, Takva sahibi olmaklığımız ile sınayacağı bilinci,
her iki dünyada da bizimle gelecek, mutlu sonu yaĢayacağız.
“Bütün senaryolarımız mutlu sonla bitecek” diye, konferanslarımda yüksek sesle söylediğim iĢte budur.
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III. EVRENSEL ĠLKELER ve BĠZ

Dünyadaki tüm çekiĢmeler, savaĢlar, ideolojik veya çıkar çatıĢmalarının eseri olduğu kadar, evrensel ilkelerin harcanması karĢısında bir koruma savaĢıdır aynı zamanda.
Evet, tüm inançlar ve ideolojiler, kendi içlerinden veya dıĢarıdan evrensel ilkelere saldırılar karĢısında tavır alıp, bunları korumaya çalıĢmıĢtır.
Belki de insanlığın bugüne kadar devam edebilmesi bu korumaya bağlıdır. Burada Allah’ın bu ilkeleri koruma noktasında kullarına yardımı elde bir olarak okunmalıdır.
Dünya hukuk ve yargı tarihi, zaman zaman Engizisyonvari uygulamalara sahne olmuĢsa da, hak
her zaman üstün gelmiĢ ve “Ģüpheden sanık yararlanır” evrensel ilkesi günümüze kadar süregelmiĢtir.
ġimdilerde ise, uğradığımız büyük ihanet vesilesiyle, neredeyse kahir ekseriyetin bilinç kuĢatmasına alınarak, Ģüpheden sanık yararlanır ilkesi ters yüz edilmektedir. Bırakın halk kitlelerini,
siyasiler ve bürokratlar, hatta hukukçular bile evrensel ilkeleri göz ardı edebilmekte, idam talepleri
Ģuursuzca herkesin ağzında pelesenk olabilmektedir.
Hukukçuların, her dönemde olduğu gibi bu dönemde de evrensel ilkelere, bizi insan yapan ve insan kalmamıza imkân tanıyan ilkelere sahip çıkmalarının zamanı yeniden geldi.
1990’lı yıllarda zirveye çıkardığımız “Temel insan hakları” çalıĢmalarımız, düĢünsel ve eylemsel
pratikte, halkımıza, “lehine ve aleyhine olanları bilme” anlamında bir fıkıh doygunluğu yaĢatmıĢtı.
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Bu kapsamda MAZLUMDER ve TÜKETĠCĠ HAKLARI çalıĢmalarımız, kurumlaĢmalarımız, mücadelemizin
yanı sıra, sonralarda da HASTA HAKLARI AKTĠVĠZMĠ, MÜLTECĠ HAKLARI ve CEZAEVLERĠNDEKĠ MAĞDURĠYETLER gibi konularda örnek çalıĢmalara imza attık. Bu çalıĢmalarda yüksek özveri gösteren
arkadaĢlarımı bir kere daha huzurlarınızda takdir, sevgi ve saygı ile anıyorum. Her birinin tertemiz alınlarından
öpüyorum.
IV. KADĠM VE GELECEKTEKĠ TAVRIMIZ
Ġktidarların temel hakları ve adalet bilincini ifsad etme gibi özellikleri olduğu yüzyıllardır bilinir. Nitekim ülkemizin son 15 yılında, Sayın CumhurbaĢkanının da deyimiyle maalesef ekonomi dıĢında sosyal – kültürel
alanlardaki zayıflığımız, basiretsizliğimiz ön plana çıkmıĢtır.
Toplum bir hukuk toplumu olma sürecinden gittikçe uzaklaĢmakta, ihkak-ı hak ve linç kültürü yaygınlaĢmaktadır. Böylesi bir toplumun varlığını sürdürebilmesi mümkün değildir. Toplumun aydın hukukçuları olarak, yeniden
tarihi gerçekliğimize, en genelde Asr-ı Sadet günlerinin ıĢığında, özelde de 90’lı yılların iman-amel sürecine
girmemiz gerekiyor.
Bu eylem ve iĢlemleri günümüz Türkiye’sinde Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu üyeleri dıĢında baĢka
bir toplu çalıĢmanın yapabilmesi Ģimdilik imkânsız görünüyor.

Bireysel çalıĢmalara değinmiyorum, zira toplumsallaĢmayan bireysel çalıĢmalar, akademyada
birbirleri arasında top çevirmenin ötesine taĢmamaktadır.
Bu çalıĢmaları yine bizler topluma taĢıyarak, toplumu hukuk toplumuna dönüĢtürmek zorundayız.
BaĢka da bir geleceğimiz yoktur. Bunun için de aramızdaki iletiĢimi en üst seviyede, iĢte bu akĢam
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burada toplandığımız gibi sürdürmeli, bilgilerimizi, donanımlarımızı aramızda paylaĢtığımız gibi,
oluĢturduğumuz kurumlar aracılığı ile toplumda yaygınlaĢtırmalıyız.
Öteden beri HUKUKUN YAYGINLAġTIRILMASI’ndan kastımızı hepimiz iyi biliyoruz. ġimdi önümüzdeki
süreçte bunu daha bir bilinçli ve özverili yapmak zorundayız.
Son olarak önemli bir konuya dikkatinizi çekmek isterim:

15 Temmuz’da değil, 50 yıllık sürekli ihanet sürecinde bu meĢum saldırı, insanımızda ve sosyal hukuk sistemimizde büyük travmalar yaĢatmıĢtır. Sadece bedenlerimize ve özgürlüklerimize karĢı
bir darbe teĢebbüsü değil, zihinlerimize, inanç ve kültürümüze yapılmıĢ bir saldırıdır bu. Ancak,
bu travmalar, ihkak-ı hakkı savunmaya, savunma mesleğinin, savunmanın kutsallığını göz ardı
etmesine fırsat vermemelidir.
ġunu hiçbir zaman unutmayınız. Berat-ı zimmet, suçsuzluk karinesi asıldır. ġüpheden sanık yararlanır ilkesi
kadar kadim evrensel kuraldır.
Bizler hiçbir zaman sanıkla bütünleĢen meslek sahipleri değiliz, olmadık, olmayacağız da. Bugün FETÖ, dün
baĢka yığınla suç örgütleri, elemanları, yarın bu basiretsizlikler devam ederse baĢka suç örgütleri olacaktır. Her
ne surette olursa olsun hukukçular olarak tavrımız değiĢmeyecektir.

MüĢtekiden veya sanıktan yana olmak gibi bir keyfiyet değil, hakk’tan, adaletten yana olmak gibi
zorunluluktur bu.
Günümüzde iktidarların yanında olma keyfiyetiyle farklı düĢünce ve eylemlerde bulunan meslektaĢlarımız ve kurumlarımız bizim öğretmenlerimiz değildir.
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Ġktidarlar gelip geçicidir. Adalet duygumuz, inancımız ve pratiğimiz, bizi, HAKTAN YANA TAVIR ALMA seçeneğine götürür.
Ġlkemizi bir kere daha ifade edeyim.
ĠKTĠDARLARIN ĠLLE DE YANINDA VEYA KARġISINDA OLMAK GEREKMEZ. UZAĞINDA DA
OLUNUR.
Hazirunu sevgi ve saygılarımla. Allah’a emanet olun.
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