
Değerli arkadaşlarım,  

İstiklal Savaşı’nda, savaşa hazırlanan insanlarımızın karşıtları için söyledikleri önemli 

bir argüman vardır. Özetle ifade edilecek olursa bu argüman,  

“Karşıtlarının yalnız demire, çeliğe, silah kuvvetine dayandıkları, bildikleri 

tek şeyin madde olduğu, hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvvetini 

anlayamadıkları, kendilerinin ise Anadolu'ya silah ve cephane değil, ideali ve 

imanı taşıdıkları” 

şeklindedir.  

İstanbul Barosu seçimleri için de benzer ifadeler kullanmak isterim.  

ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU’nun 2004 seçimlerinde gösterdiği performansın, her 

projenin, her çözümün ve her uyumun bir ilk olduğunu göremeyen, görmek istemeyen 

arkadaşlarımıza yukarıdaki sözler bir cevap mahiyetindedir.  

125 yıllık İstanbul Barosunun tarihini bilmeyenler, Türk siyasi hayatındaki 

çalkantıların Baro seçimlerine de hemen yansıyacağını düşünenler, Çağrı Avukatlar 

Grubunun elde ettiği başarıyı algılayamadıkları gibi, gösterdiği özveriyi ve bu 

özverinin getirdiği özgüveni de göremediler. Psikolojik sınırın aşılmasının ne anlama 

geldiğini de anlamadılar. Kilitlendikleri nokta sayısal çoğunluk ve Baro yönetimi idi. 

Çağrı Avukatlar Grubu’nun aktif değerlerini oluşturanların kilitlendiği hedef ise, 

kendimize oluşacak özgüvenimiz idi. Bizler bir avuç insanla ve  bu bir avuç insana 

duyulan güven ve destekle bu özgüveni kazandık.  

Şimdi sıra İstanbul Barosunun yönetimine talip olmaktır.  

Öte yandan, kendilerine olan güvenlerini siyasi yapılanmaların elde ettiği neticelerle 

özdeşleştirenleri önemli bir sorumluluk beklemektedir. Bir an evvel ve hep eleştirip 

durdukları işe erken başlamak, ön seçim yapma ve imajiner çalışma yöntemlerini 

hayata geçirmek, laf üreterek değil, iş üreterek önümüze geçmektir. Çalışılan olayla 

ilgili verilere ulaşmadan ve ulaşanlardan da bilgi almadan eleştirel konuma düşenlerin, 

olumlulukları takdir etmeden sadece eleştiri yapanların, haksızlık yapma konumundan 

hakkı teslim etme konumuna gelmelerini değilse de, eleştirdikleri pratiklerin yerine 

kendi pratiklerini koymalarını öneriyorum.  

Çağrı Avukatlar Grubu 2004 dönemini güce, sayıya ve imaja dayandırmadan, bir 

özgüven kazanmak uğruna çalışma ile donattı. Genel hukuk hareketi içinde bir konsept 

olan Baro seçimleri çalışmasına bir inanç ve ideal yükledi. Bu yükleme bir özgüveni 

ve psikolojik sınırın aşılmasını ortaya çıkardı. Şimdi yapılacak iş bu özgüveni Baro 

yönetimine taşımaktır. Çağrı Avukatlar Grubu bunu da gerçekleştirecek imkân ve güce 

sahiptir.  



Ancak takdir edilmelidir ki, inanç ve ideal olmadan hiçbir sonuca gidilemeyecektir. .  

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu’nun Baro 

seçimlerinde gösterdiği özveriden dolayı her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ve 

kazandıkları özgüveni tebrik ediyorum.  

 

Av. Muharrem BALCI 

30.10.2004 

 

NOT: İstanbul Barosu 2004 seçimlerinden sonra Çağrı Avukatlar Grubu, o güne kadar 

tüm dernek ve platformların şemsiyesi iken Hukukun Üstünlüğü Derneği’nin isminden 

mülhem Hukukun Üstünlüğü Platformu ismini almıştır. Genç Hukukçular için ise Baro 

Seçimlerinde çalışma yapmak imkânı kalmamıştır. 


