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KOKTEYL KONUġMASI 

 

Av. Muharrem BALCI, 09.09.2004 

Saygıdeğer BaĢkanlarım, Değerli MeslektaĢlarım 

Yeni bir adli yıla yeni bir ÇAĞRI ile giriyoruz. Çağrımız, yargının ve mesleğimizin sorunlarının 

çözümüne, mesleğin onurla yürütülebilmesi mücadelesine, özgürlükler ve hukukun üstünlüğünedir. 

ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU, 14 yıl bu isimle Ġstanbul barosu seçimlerine katıldı. Aramızda 

geçmiĢ dönemlerde baĢkanlık ve kurullarda aday olmuĢ değerli üstadlarımız var. Üstadlarımız biz-

leri gereği gibi temsil etmeye çalıĢtılar ve bizler de bu mücadelede yanlarında yer aldık.  

Bu yıl ÇAĞRI yine baro seçimlerine hazırlanıyor. Üstelik bir çok yenilikle hazırlanıyor. Yenilikleri 

bir baĢka arkadaĢımız anlatacak. Fakat ben en önemlisine dikkat çekeceğim. 

Çağrı gurubu bu güne kadar eleĢtirilen bir yönünü tamamlayarak seçimlere hazırlanıyor. Tamamla-

nan yönümüz ön seçimle aday belirlememizdir. Artık kimsenin, “ÇAĞRI’da birileri kendi kendile-

rine aday belirliyor” deme hakkına sahip değil. Seviyeli bir önseçim yaĢadık. ArkadaĢlarımız öz 

veri ile önseçime katıldılar ve tecrübe kazandılar. Önseçimde yarıĢtığımız değerli arkadaĢımız Sayın 

Av. SatılmıĢ ġAHĠN, önseçimde ve önseçimden sonraki süreçte grubumuza gerçekten büyük katkı 

yaptı ve yapmaya devam ediyor. Tüm baĢkan aday adayları ÇAĞRI Ġcra Kurulunda bilfiil görev 

yapıyorlar ve bölge ve merkez çalıĢmalarında yer alıyorlar. Önseçimin bizi ne kadar güçlendirdiğini 

anlayabilmek için Seçim Koordinasyon Merkezimizde ve bölgesel liste taramalarımızdaki atmosferi 

görmek gerekir. 
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Evet, çağrı önseçimle güçlendi ve asıl seçimlerde de gücünü ortaya koyacak, bir ilki gerçekleĢtire-

cektir. Hepinizin huzurunda söylüyorum. ÇAĞRI bu seçimlerde birden fazla ilki gerçekleĢtiriyor. 

Ġlklerimizi de biraz sonra arkadaĢımız sizlere sunacak.  

ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU’nun çalıĢan kadrolarının inancına göre, Baro seçimlerini kazandı-

ğımız gün elde edeceğimiz ilk, diğer ilklerimizden sonra gelecektir. Seçimleri kazanmak bir sonuç-

tur. Bizler sonuçlarla değil, inanç ve eylemlerimizle meslektaĢlarımız ve halkımız önünde sınavda-

yız. ÇAĞRI Grubu sonuçla olduğu kadar iĢlevselliğiyle, etkinliğiyle, özgün çalıĢmalarıyla değer-

lendirilecektir. ĠĢte o zaman tüm Türkiye için ilki yakalamıĢ olacağız. Ben bu kadroya güveniyo-

rum, ancak sizlerin aktif desteği ile daha bir kanatlanmıĢ olacağımıza inanıyorum.   

Değerli meslektaĢlarım,  

Gelin, bu sürece katkıda bulunun. Tarihimizin bir güzel baĢlangıcını daha gerçekleĢtirelim. 14 yıl 

önce ÇAĞRI ile çıktığımız yolda, ismimize, inancımıza, eylemimize ve onurumuza yakıĢan bir baĢ-

langıcı daha yaĢayalım. Mesleğimizin, hukukçuluğumuzun, aktivistliğimizin kazandırdığı onurun 

Ġstanbul Barosunda ellerimize sunulduğu günü birlikte yaĢayalım. 

Gündeme bir bakın.  

Dünyanın hiç bir ülkesinde adli yıla bu kadar sancılı ve sorunlu girilmemiĢtir. Hiç bir ülkede sa-

vunma, yargıda olup bitenleri böyle uzaktan seyretmemiĢtir. 

Baro seçimlerine hazırlanan diğer grupların adli yıla giriĢlerine tanık oldunuz. Bu tanıklığınızda hiç 

hukuka ve hukuksal bir iĢleve rastladınız mı? Rastlayamazsınız. Denendikleri dönemlerde savun-

mayı savunulacak hale getirenlerin savunmaya katkılarını beklemek hayal görmek olur. 

BaĢta ahlaki olmak üzere kronik sorunlarla baĢlayan adli yıl tüm yargı organlarında ve barolarda  

yine buruk kutlandı. Kronik sorunları dile getirmeye alıĢık yargı mensuplarımız ve baro baĢkanla-

rımız, adaylarımız sorunlara devletçi yaklaĢımla çözümler de sundular. 

Klasik sorun sayma yöntemi ile baĢlayan nutuklarda mesleğimize ve savunma hakkına kayıtsızlık 

ön plandaydı. Gündemi saptırmak için suni gündem sorunlarını dile getirdiler. TCK tasarısının te-

mel hak ve özgürlüklere iliĢkin maddeleri yerine, zina ve benzeri konularda takıntılarla geçirilen 

günler adli yılın büyük bir kısmını kapsayacak görünüyor.  

Baro BaĢkanımız ve Barolar Birliği BaĢkanımız adli yıl açılıĢ törenlerinde yaptıkları konuĢmalarda 

kiĢi hakları yerine, ulus-devletin haklarını savundular. Yargıdan ziyade bazı yargı mensuplarının 

dertlerini dile getirdiler. Fakat konuĢmalarda, icraatlarında da olduğu gibi savunmanın ve avukatla-

rın sorunlarına hiç değinmediler. Gündemlerinde adeta savunma yoktu, avukatlar yoktu. 

Barolar Birliği baĢkanının konuĢmasında 22 adet devlet sözcüğünün yanı sıra, üç kere birey, üç kere 

de özgürlük kavramlarını kullandığını tespit ettik. KonuĢma içinde savunma ve avukat sözcükleri 

bir kerecik olsun geçmedi. Ġstanbul Barosu BaĢkanının adli yılı açıĢ konuĢmasında da avukat ve 

savunma sözcüklerine yer yoktu.  
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Kendi meslek örgütünün sorunlarına bu kadar uzak bir yönetim, doğal olarak meslektaĢlarını ve 

savunmayı temsil edemez. Kendi sorunlarına sahip çıkmayan savunma, yargı içindeki kutsal göre-

vini yerine getiremez. Sonuçta yargının bir ayağı topal kalır ve savunmanın etkin olmadığı yargı 

içinde kokuĢmalar baĢlar. 

Adliye binaları, avukatların adliyelerle birlikte parçalanıĢı, hâkim ve savcıların girdiği otoparklara 

avukatların girememesi, savunmanın sosyal güvenceleri gibi sorunlar da Baromuzu ilgilendirmiyor.  

TCK Tasarısında ifade özgürlüğünün savunma hakkı ile bağdaĢabilirliği tartıĢmalı hale gelmiĢtir. 

Bu koĢullarda savunma hakkımızı savunacak Baro için çalıĢacağız ve çalıĢıyoruz. Bu çalıĢma sıra-

dan ziyaretler ve broĢür savaĢı olmayacak. Bunların yanı sıra yeni yöntemler geliĢtireceğiz.  

ÇAĞRI GRUBU, seçimlerden önce ortaya koyduğu entelektüel bakıĢını seçimlere de yansıtmıĢtır. 

Çağrı Grubu, bir çok konuda yayınlayacağı çalıĢmalarla seçim sürecinde meslektaĢlarımızın önüne 

çıkacaktır.  ÇalıĢmalarımız seçimlerden sonra da devam edecektir. ÇalıĢmalarımızı Ersin Bey biraz 

sonra sizlere sunacak 

KarĢımızda iki grup vardır. Ġkisi de ÇağdaĢ grup. Birbirlerinden farkları yok. Hukuka, özgürlüklere, 

CMUK ve Adli Yardımda yer alan avukatlara bakıĢları aynıdır. Geçtiğimiz yıllarda bu iki gruptan 

birini ehven-i Ģer gören meslektaĢlarımızın artık böyle bir gerekçeleri de kalmamıĢtır. Sadece Yücel 

Sayman’a yönelik bu tanımlama, Yücel Sayman’ın desteklediği adayın ön seçimi kaybetmesi ve 

hedefini Ankara’ya Barolar Birliği BaĢkanlığına kilitlemesiyle anlamsız hale gelmiĢtir.  

Öte yandan, Önce Ġlke ÇağdaĢ grubu, diğer ÇağdaĢ gruba göre daha ehven, daha az radikal bulan 

meslektaĢlarımız da görmüĢlerdir ki; Yönetimdeki Merkez Kemalist Sol ideoloji ve uygulamaları, 

hukuk yerine sadece belli kesime mahsus ulus-devlet anlayıĢına ve ulus-devletten nem’alananların 

bekasına, bir yıl boyunca büyük bir özveri ile stajını tamamlamıĢ bir meslektaĢımızın stajını yakan-

ların çarkına su taĢımıĢtır.  

Artık kimse ÇağdaĢ Gruplardan herhangi birinin ehven-i Ģer olduklarından bahsedemeyecektir.  

Bu kanımız, önceki yıllardaki seçim süreçlerinde aksini düĢünen meslektaĢlarımızı ÇAĞRI AVU-

KATLAR GRUBU içinde yer almaya ve düĢüncelerini, hedeflerini ÇAĞRI GRUBU içinde gerçek-

leĢtirmelerine bir davete dönüĢmüĢtür. Herkesi kucaklayacak kadar gönül zenginliğine sahibiz. Hiç 

kimseye kırgın değiliz. Hukukun yaygınlaĢtırılması ve mesleğin onuru ve geleceği için düĢünce üre-

tenlerin her zaman aramızda yerleri hazırdır. ÇAĞRI kimsenin tapulu malı değil, Ġstanbul Barosuna 

mensup avukatların hukuk ve meslek çalıĢmaları zeminidir. Sadece seçimlere yönelik bir çalıĢma 

zemini de değildir. Seçimler bizim için, genel hukuk mücadelemiz içinde bir konsepttir.  

ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU, Önümüzdeki günlerde meslek sorunlarına, CMUK Avukatlığına ve 

sorunlarına, Adli Yardım Avukatlığının sorunlarına, genel olarak da avukatların sosyal güvencelerine 

iliĢkin sorunlara çözüm önerilerini yazılı olarak önünüze getirecektir.  

Seçim öncesinde ve sonrasında yapacağımız çalıĢmalar, meslek sorunlarımıza, savunmaya ve yargı-

nın iĢlevselliğine yönelik olacaktır. ÇalıĢmalarımız yargının kurucu unsuru savunma üzerine olacak 
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ve savunmanın dıĢlandığı yargının kokuĢması önlenecektir. Hiçbir meslektaĢımızın NeĢter Operas-

yonlarına muhatap olmasını içimize sindiremeyiz.   

Mesleğimizin ve savunmanın sorunlarını biliyoruz. Sorunlara soyut ve beylik ifadelerle çözüm sun-

muyoruz. Sorunların parçasıyız ve çözümlerin de parçası oluyoruz. Sorunların çözümünü sadece dev-

letten bekleyen anlayıĢı reddediyor, devlete iĢ yaptırabilmenin, ancak bireysel ve toplumsal taleplerin 

örgütlü mücadele ile baĢarılabileceğine inanıyoruz.  

Adliye binaları ile birlikte parçalanmıĢ meslektaĢlarımızı ÇAĞRI GRUBU içinde örgütlenmeye, bir-

leĢmeye, bütünleĢmeye çağırıyoruz. Savunmayı, devletin, yargının, meslek örgütlerinin duyarsızlıkla-

rına terketmeyeceğiz. 

Bu ülkenin halkına, hukukuna, yargıya, savunmaya, savunma mesleğine sahip çıkacak hukukçuları 

buradadır.  

Savunmayı, devletin, yargının, meslek örgütlerinin duyarsızlıklarına terketmeyecek olanlar buradadır. 

Sorumluluğumuzun bilincindeyiz.   

BaĢta meslektaĢlarımız olmak üzere, tüm yargı mensuplarını, “Özgürlükler ve Hukukun Üstünlüğü” 

ilkesinde birleĢmeye, “Hukukun YaygınlaĢtırılmasına ve Özgürlüklerin Teminatı Olmaya”, çağırıyo-

ruz. 

ÇAĞRI’mız 

Statükonun gücüne, iktidarın cazibesine karĢı, hukukun ve haklının sesi olacak bir Baro’ya, hukukun 

her yönüyle etkin ve yaygın, savunmanın bağımsız, hak ve özgürlüklerin en geniĢ anlamda teneffüs 

edildiği bir toplum olmayadır. 

ÇAĞRI’mız 

Aydınlık bir gelecek ve bizden sonraki kuĢaklara adil ve müreffeh bir ülke bırakmak için tüm aydınla-

rımıza, meslektaĢlarımıza ve hukukun yaygınlaĢtırılmasına katkıda bulunacak basınımızadır. 

ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU adına, tüm yargı camiasının adli yılının, yüzümüzün ağaracağı gün-

lerde geçmesi dileklerimle saygılar sunarım.  

ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU  

ĠSTANBUL BAROSU BAġKAN ADAYI 

AV. MUHARREM BALCI 


