
Sayın Rektör, Sayın Dekan, Saygıdeğer 
Hocalarım, Değerli Meslektaşlarım,

Sayın Rektör Prof. Dr. Fevzi 
Sürmeli’ye, Anadolu Üniversitesi’nin, 
HFSA Çevresi için çok değerli bu misa-
firperverliğinden ve kendilerinin buradaki 
ilgisiyle bizi onurlandırmasından dolayı 
gönülden teşekkür ederim. 

Hukuk Felsefesinin ve Sosyolojisinin 
gelecek perspektifi için çok anlamlı buldu-
ğum bu yetkin programın gerçekleşmesine 
olanak sağladıkları için Hukuk Fakültesi 
Dekanı Sayın Prof. Dr. Nüvit Gerek’e bir 
şükran borcumuz daima olacaktır. 

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim 
Dalı Başkanı Sayın Yrd. Doç. Dr. Ahmet 
Haluk Atalay’ı ve öğretim elemanları 
Sayın Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Uzun’u ve 
Sayın Arş. Gör. Kasım Akbaş’ı bu üstün 
gayretlerinden ve başarılarından dolayı gö-
nülden kutluyorum.

HFSA Çevresinin etkinliklerini onur-
landırarak bizi cesaretlendiren, teşvik 
eden, güven aşılayan çok değerli duayen 
hocalarımızın zihnimizde ve kalbimizde 
çok müstesna bir yerlerinin bulunduğunu 
derin minnet ve şükran duygularımla dile 
getirmek istiyorum. Onlar hep bizimle 
olmasaydı; bize, olmak gerektiğimiz gibi 
davranmasalardı, biz şimdi bir kez daha, 
burada bu güzel buluşmada olamazdık.

Dileğim şudur: Dergisiyle, sempo-
zumuyla, kolokyumuyla HFSA Çevresi 
kazandığı bu ivmeyi yitirmemeli; önünde 
çok daha güzel, daha ilginç ve verimli et-
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kinlik ve yaratı alanlarının ve konularının 
bulunduğunu hatırdan çıkarmamalı; bunla-
ra yönelmeyi bir tutkuyla istemelidir. Genç 
meslektaşlarımın heyecanının kaynağı bu 
hedefler olmalıdır. Bizim heyecanımızın 
kaynağı da onların bu heyecanı olacaktır.

İlkini geçen yıl Konya Selçuk 
Üniversitesi’nde, değerli meslektaşım Sa-
yın Doç. Dr. Ali Şafak Balı’nın inisiyatifi, 
gayreti ve başarısı ile gerçekleştirdiğimiz 
bu kolokyum zincirinin gelecek halkalarını 
ülkemizin diğer üniversite şehirlerinde her 
yıl yinelemenin, yelkenlerimizi ne denli 
taze ve güçlü rüzgarlarla dolduracağını, 
hep yeniden şevk ve heyecan vereceğini, 
bizim verebileceklerimizin niteliğini ve ni-
celiğini ne denli arttıracağını kolaylıkla ve 
sevinçle görebiliyorum.

Bu açış konuşması, özellikle benim de 
bir teşekkür konuşmamdır tüm hocalarıma, 
kardeşlerime… Geriye dönüp baktığımda, 
ülkemde mesleğe başladığım 1984 yılın-
dan bu yana, görüyorum ki; acısıyla tatlı-
sıyla, bugüne, buraya, bu buluşmaya ge-
lebilmek için uzakta, yakında demeksizin 
birlikte duyup, düşünmüşüz, birlikte çalış-
mışız. Böyle bir dayanışma duygusuyla, bu 
güzel duygular için ben de kendi adıma ta-
rifsiz bir  teşekkür borcumu içtenlikle ifade 
etmek istiyorum. 

Programı incelediğimde ve her bir bil-
diri konusunun derinliğini görmeye çalış-
tığımda, biraz önce sözünü ettiğim yetkin-
liğin kanıtlarını da gördüm. Eskişehir’de 
sürükleyici bir çalışmanın içerisinde bulu-
yoruz kendimizi.

* Yargı: Kurallar, Kurumlar, Kararlar Kolokyumu, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Toplantısı / 30 Nisan- 2 
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Yargı bağlamında bu iki gün içerisin-
de bu bildirilerle önümüzde açılacak ge-
niş ufukta ben de şimdiden, yaşanılası bir 
dünyanın, özgür yargıcın, özerk bireyin 
ve egemen bir halkın gerçekliği ölçüsünde 
olanaklı bulunduğunu görüyorum. Bunla-
rın serap olmadığını, bunlara cesaretimizin 
bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bu 
öznelerin bu yetenekleriyle yetkin etkile-
şimlerinin olanaklı kılınmasının sonuçla-
rının yaratacağı siyasal-toplumsal yaşamı 
doğrusu merak ediyorum. Bu yaşamın 
şimdilik epeyce uzağında bulunduğumuzu 
biliyorum.

Ne yargıç özgür, ne birey özerk, ne de 
halk egemen. Ne devlet hukuk devleti, ne 
siyasal işleyiş demokratik…  Küresel gö-
rünümün karartılan bu yanını en azından 
ülkemiz için aydınlatmak gerekiyor. Yar-
gının kurallarının, kurumlarının, kararla-
rının; öznelerinin bu sıfatlarının sahihliği 
açısından da sorgulanması, yanıtlarının 
buradaki bildirilerde verilebilmesi umu-
dundayım.

Başarılı bir kolokyum dileğiyle, ilginiz 
ve katılımınız için HFSA Çevresi adına 
tekrar teşekkür ediyorum.


