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Değerli Arkadaşlarım, 

Çok önemli bir seçimi geride bıraktık. Çağrı Grubu ön seçiminin önemini algılama bakımın-

dan birkaç söz etmekte yarar görüyorum.  

Ön seçim, bizim için birçok yönüyle ele alınması gerekli bir olaydır. 

Birincisi, asıl seçimlerde neler yapabileceğimiz konusunda fikir vermesi, diğeri ilk defa bir 

seçim heyecanı yaĢıyor olmamız.  

Daha önceki seçimlerde bu Ģekilde bir heyecan yaĢamamıĢtık. Zira oy potansiyelimiz belli idi 

ve potansiyelimizi artırma çabamız vardı. Bu çabamız, hukukçuluğumuzun ve mesleğimizin 

gayelerinden olan hukukun yaygınlaĢtırılması çabamızdan ayrık değerlendirilemezse de neti-

cede bir Baro seçimine iĢtirak ediyor ve kimliğimizi devam ettirme çabası veriyorduk.  

Çağrı Grubu ön seçiminde ise, bir yandan kendimizi test ediyor ve ettiriyor, diğer yandan da 

ÇAĞRI ismi ve imajı üzerindeki değiĢim taleplerini değerlendiriyorduk. 

Bazı arkadaĢlarımızın iyi niyetle, ÇAĞRI ismi üzerindeki değiĢim taleplerine hak vermeleri 

ve ismin ve imajın değiĢmesi gerektiği yolundaki görüĢlerine karĢın; ÇAĞRI grubunun müca-

delesinde henüz hatırı sayılır katkısı olmayanların ÇAĞRI ismini ve potansiyelini elde bir 

kabul ederek, fakat ÇAĞRI’yı ana ekseninden ve sentesinden uzaklaĢtırmak suretiyle sahip 

çıkmalarını iyi değerlendirmemiz gerekiyor.  

Ön seçimler göstermiĢtir ki ÇAĞRI ismi hala geçerli ve iĢ yapar özelliğini muhafaza ediyor. 

Artık bu tartıĢma geride kalmıĢtır ve tüm arkadaĢlarımızın ÇAĞRI ismi etrafında çalıĢmaları-

nı yoğunlaĢtırması gerekmektedir. TartıĢmaların bizi küçülttüğü veya böldüğü kanaatinde 

değilim. Ön seçime katılımın tamamının ÇAĞRI’nın mücadelesine katkı sağladığını ve sağla-

yacağına inanıyorum.  

Ön seçimlerle ilgili olarak tüm arkadaĢlarıma teĢekkür ediyorum.  

Olgun birikim olarak adlandırdığım tecrübeli meslektaĢlarıma, genç enerji olarak adlandırdı-

ğım genç hukukçu kardeĢlerime, bu birikim ve enerjiyi birleĢtirdikleri ve kaynaĢtırdıkları için 

teĢekkür ediyorum. 

Gerçekten de çok önemli bir sınav verildi. Her iki aday ve etrafındaki arkadaĢlar bu sınavı 

verdi. Her iki grup da çevresindeki meslektaĢlarını ön seçim sürecine hazırlamanın, çevreleri-

ni kuĢatıp potaya sokmalarının ve oy sandıklarının baĢına getirebilmelerinin en güzel örnekle-

rini verdi.  

Bu pratik, Ekim ayında yapılacak seçimlere iliĢkin hem bir veri hem de bir heyecanın ifadesi-

dir. Tüm katılımcılara teĢekkür ediyorum.  

Özellikle genç kardeĢlerimin heyecanlarını ve enerjilerini kullanma biçim ve bilinçlerine hay-

ran kaldığımı ifade ediyorum.  
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Bir hususun daha altını çizmekte yarar görüyorum. Sizler Adliye koridorlarında ön seçim ça-

lıĢması yaparken arkanızda dua eden onlarca insanın heyecanını ve bizlerle yakınlıklarını mü-

Ģahede eden biri olarak daha nice güzelliklere layık olduğunuzu bilmenizi isterim.  

Evet, 2004 yılında ilk defa gerçekleĢtirdiğimiz ön seçim çalıĢmalarında ÇAĞRI AVUKAT-

LAR GRUBU ekip çalıĢmasının güzel örneklerini vermiĢtir. Ekim ayındaki asıl seçimde daha 

güzel örneklerini verecektir. Bütün yaz boyunca çalıĢmalarımız sürecektir. Adli tatil bittiğinde 

oldukça hacimli ve anlamlı çalıĢma hamulemiz meslektaĢlarımızın önüne konacaktır. Bu ça-

lıĢmada yine aynı özveri ile birlikte olmayı diliyorum.  

 

HUKUKUN YAYGINLAġTIRILMASI, ÖZGÜRLÜKLERĠN TEMĠNATI OLMA MÜCA-

DELESĠNĠ, GELECEK TASAVVURUMUZLA TAÇLANDIRALIM.  

GELECEK TASAVVURUMUZ, TARĠHĠ GERÇEKLĠĞĠMĠZE, HUKUKUN ÜSTÜNLÜ-

ĞÜNE, ADĠL VE ĠNSANĠ MESLEK ĠLKELERĠMĠZE, HEPSĠNDEN DE ÖNEMLĠSĠ ÖZ-

GÜVENĠMĠZE DAYANMAKTADIR.  

ÖZGÜVENĠMĠZĠN ÖRNEKLERĠNĠ HER GEÇEN GÜN AYRI GÜZELLĠKLER HALĠNDE 

YAġAMAKTAYIZ.  

SĠSTEMDEN BAĞIġLI ÖZGÜRLÜKLERE DEĞĠL, KENDĠ ÖZGÜVENĠMĠZLE, EME-

ĞĠMĠZLE ELDE ETTĠĞĠMĠZ, EDECEĞĠMĠZ ÖZGÜRLÜKLERĠMĠZE YELKEN AÇ-

MAKTAYIZ.  

Bir kere Vira dedik, geri dönmeyeceğiz. Hukukun üstünlüğü, hukuka inanmıĢ ve pratikleriyle 

hukukun üstünlüğü gerçekleĢtiren hukukçuları beklemektedir.  

ÖZ GEÇMĠġĠMĠZ ÖZ GÜVENĠMĠZDĠR.  

GELECEK TASAVVURUMUZ HUKUK ÖNGÖRÜMÜZDÜR.  

KARDEġLĠĞĠMĠZ ADALET ĠDEMĠZDĠR. 

AYRIMCISIZ BAKIġIMIZ KUġATICILIĞIMIZDIR. 

Ön seçim dolayısıyla oylamaya katılan tüm arkadaĢlarıma, meslektaĢlarıma sevgi ve saygıla-

rımı sunuyorum. Tüm meslektaĢlarımı, düĢünceleri, istekleri ne olursa olsun, ÇAĞRI GU-

RUBU içinde bu isteklerini dile getirmeye ve gerçekleĢtirmeye çağırıyorum. 

Allah hepimizin yardımcısı olsun ve yüzümüzü ağartsın.  

 

17 Temmuz 2004 

Muharrem BALCI 


