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ADALET’e aç olan ülkenin hukukçuları olarak bir Genel Kurul’u geride bıraktık. Açlık gibi 

susuzluk gibi yokluğunun dayanılmaz olduğu, beynimizin uğuldadığı, yüreğimizin yarıldığını 

hissettiğimiz adalete aç bir milletin avukatları, savunanları olarak adaleti konuşamadık bu 

Genel Kurulda.  

Bizler yaşanan haksızlıkların, yolsuzlukların, hukuksuzlukların ayyuka da çıksa çokça seyre-

deni olan bir ülkenin hukukçularıyız. Tüm hukuksuzluklar yaşanırken biz de yaşıyoruz. Gör-

medik, duymadık, bilmiyoruz diyebilme kaçamağına sahip değiliz. Görüyoruz hem de dünya-

nın öbür ucunda ücra bir köşede olsa da haksızlık görüyoruz. Ġnsanlık hep şiddeti, zulmü, hak-

sızlığı seyretmeye alıştı. Çocuklarımız bile atılan bombalar ve kurşunlarla ölen çocukların 

öldürülüşünü garipsemiyor.  

Ben hukukçuların bu noktada seyreden olabilme ihtimalini kabul edemiyorum. ÇAĞRI 

AVUKATLAR GRUBU’nu hep seyredeni olmayan ama bu hukuksuzlukların önleyicisi olma 

misyonunu önemsiyorum. Bence öyle olmalıydı ve bunun için çalışmalıydı. Hakların ve öz-

gürlüklerin teminatı olmalıydı. ÇAĞRI GRUBU olarakta geçtiğimiz iki yıl da da yine gerek 

meslektaşlarımıza ve savunmaya yapılan saldırılara karşı gerek hukuk alanındaki birçok ça-

lışmada yer aldı ve önlerde oldu. Yani çoğunun seyirci olduğu ülkede biz mücadele eden ol-

maya çalıştık. 

PEKİ, YA SONUÇ:  

Ben bir hukukçuyum. Hem de mesleği ile inancı arasında tercih yapılmaya zorlanan ve bu 

zorluğu yaşayan bir hukukçu. Belki bu zorluğun çok daha yoğun yaşanacağı günler bekliyor 

bizi.  Gelecek dönemden endişelerimiz var. Meslektaşlara dair, ülkeye dair, hukuka dair.  

ÇAĞRI GRUBU’nun çalışmalarında yer alan gerçekten çok değerli üstadlarımız ve umut 

vaadeden genç hukukçular ile bir çalışma yürüttük. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben çok 

şey kazandım. Bu gerçekten görünmez bir şey değil. Bu çok bariz ortada.  

Hani insan çalışıp, emeğini, tarzını düşüncelerini ortaya koyduğu işlerin sonunda şöyle içinde 

tatlı bir huzur ve mutluluk duyar ya. Bence sonuç bu. 

Bence kazanmak bunu hissetmek.   

Sonuç; adalet için, hukukun üstünlüğü için çalışabilmektir, hem de adalete susamış bir ülkede.  



Evet benim de belki bazı meslektaşlarım gibi Genel Kurulu’nun Pazar akşamı 70 yıl önceki 

10. yıl marşı ile kutlanan seçim sonuçları ile ilgili memnuniyetsizliğim var. 

Bir kısım meslektaşların özellikle benim gibi başörtülü meslektaşlarım için çok da fazla kaygı  

duymuyorum, kendim için duymadığım gibi. Zira bir hukukçu olarak zaten bunun mücadelesi 

içinde yer almıyor muyuz. Kendi hakkını savunamayan hep bir yerlerden lütuf bekleyen Al-

lah’ın kendisine verdiği hakkı pazarlık konusu eden bir anlayış olmadan çalışmak. Çalışmak, 

çalışmak, çalışmak. Sadece daha fazla iş, daha fazla donanım, daha fazla vakit gerekli. Zaten 

biz dinlenmeyi cennete bırakmadık mı? Sorun ne o zaman . Daha çok insanla orada buluşmak  

mı? O zaman bu kaygıları taşıyan meslektaşlar işi paylaşmak için neyi bekliyor? Anlamak 

mümkün değil.  

Paylaşmayı birçok defa önerdiğimiz, ama yine de aramızda göremediğimiz kardeşlerimiz ger-

çekten hani şu söylenen “Susma sustukça sıra sana gelecek”teki sıralarını mı bekliyorlar. Sa-

nırım o sıra çoktan geçti ve hukuk alanında tuz koktu. 

Ġyiliğin günden güne yok edilmeye çalışılıp, etrafın barut ve kan koktuğu bir dünya oluştu-

rulmaya çalışılıyorken bize yani hukukçulara çok iş düşüyor.  

Önümüzdeki iki (olağanüstü genel kurul olmazsa :- ) yıllık dönemde ÇAĞRI AVUKATLAR 

GRUBUNA bu dönemi de gözönünde bulundurarak önerilerim :  

1- ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU ana çalışmaları yürütecek komisyonu şimdiden seç-

meliyiz. Bu ana komitede alt çalışma grupları da oluşturulabilir.  

2- Grubumuz iki yıl boyunca kesintisiz çalışmalı. Yani iki yıllık çalışma takvimimizi be-

lirlemeliyiz. 

3- Ġki yıl boyunca birebir çalışmalar ve toplu organizasyonlar yapmalıyız. 

4- Web sitemiz mutlaka aktif  bir site olarak devam etmeli.  

5- cagriavukatlar@yahoogroups.com yazışma grubumuz aktif olmalı ve grup üye sayısı 

artırılmalıdır. Burada yoğun bir iletişim sağlanmalıdır.  

6-  Önümüzdeki seçim için yazılı ve görsel materyaller daha erken ve daha çok olmalıdır. 

7- Finans için özel bir çalışma grubu oluşturup özel çözümler ve çalışmalar ve yöntemler 

tartışılmalıdır. Hedef bütçe belirlenmelidir.  

8- Çağrı Avukatlar Grubu olarak 4 yada 6 ayda bir genel müzakere toplantısı organize 

edip hem sahamızda ne var ne yok konuşabilir hem de Çağrı çalışmalarını konuşabili-

riz.  

9- Gerek mesleki sorunlar ile ilgili gerekse daha geniş olarak yargı ile ilgili genel sorun-

larla ilgili somut öneri veya kampanya tarzında ayrı ayrı bildirilerimiz, kokartlarımız  

ve afişlerimiz olmalı.  
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10- Görevli genç arkadaş sayısı artmalı. 

11- Savunma gazetesi 6 ayda bir çıkarılabilir. “Savunma” adı ile devam etmesini teklif 

ediyorum. Dördüncü altı ayda çıkanlar seçime ilişkin olur. Diğerleri daha çok meslek-

taşlara ve savunmaya ilişkin sorunlara ayrılabilir. 

 

Avukat 
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