
1 

 

ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU 

 

UFKUMUZ VE YOLA ÇIKIġIMIZ 

 

Ülkemizin ve meslek sorunlarımızın çaresinin hukuk olduğunu biliyoruz. Zulmün, 

haksızlığın, savaĢ ve iĢkencenin global bir nitelik kazandığı günümüzde en fazla ihti-

yaç duyulan değerlerin ilk sıralarında hukuk ve hukukçunun geldiğini biliyoruz. 

Adaleti ve Hukukçuyu önemsiyoruz. 

Hak ve adalet arayanlar arasında ayrım yapılamayacağına inanıyoruz.. Hak ve adalet 

arayana, kimliğine göre muamele yapmanın ikinci bir adaletsizlik olduğunu kabul 

ediyoruz. Hak ve adalet kavramlarının; ideolojik ayrımcılığı ve Ģahsi kanaatlerin üs-

tünde olduğuna inanıyoruz..  

ġahsımız aleyhine bile olsa adaletle hükmetmeyi zorunlu kılan bir inanca sahibiz. Bu 

değerleri canımızdan daha aziz biliyoruz.  

Hukukun üstünlüğü gibi temel evrensel değerlerin, dünyada ve ülkemizde hâkim ol-

ması, hak ve özgürlüklerin teminatı bir baro oluĢturulması için ÇAĞRI AVUKAT-

LAR GRUBU olarak Ġstanbul Barosu yönetimine talip olduk. 

Baroyu ideolojik ayırımcılık ve mücadele aracı olmaktan kurtarmak, onurlu bir mes-

lek teĢekkülü olarak devam etmesini sağlamak için, 

Yargı bağımsızlığının gerçekleĢtirilmesinde öncülük yapacak bir baro için, 

MeslektaĢlarının problemlerine duyarlı ve giderilmesi için çalıĢan bir baro için, 

Hukuk devleti ilkesini ihlal eden odaklara karĢı, hukukçu onuru ile karĢı duracak bir 

baro için, 

Üyelerin farklı düĢünce ve yaĢayıĢlarını en tabii hak ve zenginlik sayan, engin düĢün-

celi bir baro için, 

Ġnsan onuru adına çalıĢan, bir baro için bir çok hukuk zemini hukukçu sivil toplum 

kuruluĢu olarak çalıĢmalarımızı birleĢtirdik. 
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SEÇĠMLERE GĠRĠġĠMĠZ 

 “ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU” ilk defa 1990 yılında Ġstanbul Barosu seçimlerine 

katılmıĢtır. 1990 yılından sonra yapılan bütün seçimlere de “ÇAĞRI AVUKATLAR 

GRUBU” bağımsız olarak girmiĢtir. Niteliğe gereken önem veren “ÇAĞRI AVU-

KATLAR GRUBU” 1990 yılından bu yana hukuk zeminlerinde önemli bir çalıĢma 

grubudur. 

2004 seçim dönemi ile ilgili çalıĢmalarımız aralıksız devam etmektedir.   Seçim çalıĢ-

maları ve seçimlerden sonra da ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU’nun bilimsel çalıĢ-

maları için Aksaray’da müstakil bir büro Ģeklinde oluĢturulan SEÇĠM KOORDĠ-

NASYON MERKEZĠMĠZ hafta sonları da dahil olmak üzere tam gün olarak açık ve 

faal durumdadır.  

 

ÇAĞRI ĠSMĠ 

Çağrı isminin esin kaynağı; hukukun üstünlüğüne, hak ve adalete davet 

niteliği taĢımasıdır. 

Grubun adının ne olması gerektiği konusunda pek çok müzakereler yapıldı. Birçok 

ismin tartıĢılmasından sonra “ÇAĞRI” isminde karar kılındı.  

 

BARO YÖNETĠMLERĠNĠN YETERSĠZLĠĞĠ 

Dünya barıĢına dahi katkı sağlayabilecek nitelik ve cesametteki Ġstanbul Barosunun 

yönetimi, baromuzu genellikle kısır politik çekiĢmelerde araç olarak kullanmaktadır. 

Bu günkü Ġstanbul Barosu Yönetimi, statükocu ve baskıcıdır. Özgürlüklerin karĢı-

sında yer almaktadır. Misyon itibariyle hak arayanların yanında yer alması gerekir-

ken AĠHM de görülmekte olan davalarda yasakçıların ve baskıcıların savunuculuğu 

için müdahale talebinde bulunmuĢtur.  

Baro yönetimi, kendisinden önceki yönetimler gibi, görevleri sırasında emniyet güçle-

rinden, cezaevi yöneticilerinden dayak yiyen meslektaĢlarına yardımcı olmamakta, 

yargılamalarda müdahil olmamaktadır. 

Ġstanbul Barosunun mevcut yönetiminin hak ve özgürlüklere, farklı anlayıĢ ve fikir-

lere tahammülü yoktur. Hatta kendi mensubu stajyer avukatları, kendinden menkul 

disiplin anlayıĢlarının gereği olarak, kılık kıyafet öngörülerine aykırı buldukları ve 

disiplin suçu iĢledikleri gerekçesiyle cezalandırmakta ve staj listesinden silebilmekte-

dir.   
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Baro yönetimleri toplumun bünyesine, eğilimlerine ve geliĢmesine en uygun kanun 

tasarılarının hazırlanmasında öncülük yapması gerekirken, mevcut baro yönetimi bu 

konularla hiç ilgilenmediği gibi baskıcı ve hukuka aykırı kanunların yapılıĢında ses-

siz kalmıĢ, hatta bu niteliğe sahip bazı kanun tasarılarını da desteklemiĢtir. 

Ġstanbul barosu kendisine ve hukuka yakıĢmayan böyle bir yönetimden en kısa za-

manda kurtarılmalıdır.   

 

SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERĠNĠ BĠLĠYORUZ 

ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU olarak adalet ve özgürlüğün önce beyinlerde ve vic-

danlarda baĢladığını biliyoruz. Adalet ve Hukukun Üstünlüğüne “ÇAĞRI” heyeca-

nıyla olgun tecrübe ile genç enerjiyi birleĢtirdik.  

Kalpleri bu ideal ile çarpan bütün meslektaĢlarımızı bu mücadeleye katılmaya çağırı-

yoruz.  

Dünya ölçeğinde ve ülkemizde hak ve adaletin tesisine hizmet edecek, özgürlüklerin 

artırılmasına katkıda bulunacak, mesleki problemlerimizi çözecek, avukatlık 

mesleğini ve onurunu koruyacak, saygınlığını artıracak bir baro  oluĢturmamız zo-

runludur. Bu gücü ve ehliyeti grubumuzda görüyoruz.  

Hak ve adaletin hâkimiyeti için “ÇAĞRI” da bütünleĢelim.  

 

   ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU 


