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ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU 2004 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 

 

Ç(S)KM. Çağrı Seçim koordinasyon Merkezi, 25.10.2004 

Av. Muhammet Emin Kaya 

Seçimleri başarılı buluyorum. Muharrem bey seçimlerde 500 oy alamaz denilmişti. Diğer 

grupları göz önüne aldığımızda en başarılı biziz. 

Taraflara Baroyu bizim yönetebileceğimizi inandırmak gerek. 

Bizden olup habersizleri haberdar etmek gerek. 

Stajyerlere ulaşmak… 

Birebir çalışma… 

Av. Yasin Şamlı 

İsmail Müftüoğlu, size yardım etmeyenler utansın, çok başarılısınız dedi, ben de bu düşünce-

leri paylaşıyorum. Yapılan çalışmalara bakıldığında şunu diyebilirim ki bu baroyu en iyi biz 

yönetiriz. Bunu herkes gördü. Hem bizim arkadaşlarımız hem de karşı taraf… Yazılı değer-

lendirme yaparız sonra.  

Şöyle bir önerim var: baro yönetim grubu yapalım, gölge baro gibi… Ekonomik sıkıntı olabi-

lir ama bunu yapmalıyız. Bu dönem yaptığımız eleştirilere (TCK, anayasa…) baro başkanı 

şöyle cevap verdi: Bazı eleştirilere katılıyoruz, yetki verin yapalım dedi. Onların bunu yapabi-

leceğini sanmıyorum. Biz yaparız. Ve kongrede biz yaptık, başardık deriz. Bizim hedefimiz 

Allah rızası…  

Av. Faruk Gökkuş 

Biz başarılıyız. Özgüvenimiz yerine geldi.  

Seçmen listesini daha iyi çalışabilirdik. Çağırdığımız herkesin oyunu aldık. Avukat milletini 

yönlendirmek mümkün değil ama ilgisiz, tarafsız tiplere ulaşmak gerekir. İyi çalıştık tüm ar-

kadaşlarımızla… Ama bence adayın daha önce tanıtılması gerekiyor. 

İstişarelerin çok dar yapıldığı kanaati var. Ben böyle düşünmüyorum, çünkü katılmadım top-

lantılara… 

Baro ajanda hususu hizmettir. 

Kişiselleştirme olmamalıydı tartışmalarda. 

Diyalog: Çağdaşlara, biz size sempati ile bakıyoruz dedik. Onlar ise biz sizden korkuyoruz 

dediler. 
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Av. Aydın Polat 

Yukarıdaki tespite katılmıyorum. Çağdaşlar hususu… 

Eleştiri: 

Zimmetler takip edilmedi, sahip çıkılmadı. 

Muharrem Bey genel gurulda etkisiz kaldı. Daha sert olmalıydınız, işi kitaplara havale etti-

niz.(!) 

Kavgacı kişilik ortaya koymadınız insanların söylediklerini haksız çıkardınız.(!) 

Çok iyi bir çalışma ortaya koydunuz. Herkesten Allah razı olsun. 

Av. Cihat Madran 

Bu seçimlere hanım eli değdi. Hepsine teşekkür ediyorum. 

Çağdaş bitmiştir. Artık rakibimiz Önce İlke grubudur, stratejimizi onlara göre ayarlamalıyız. 

Kürt oylar bize döner, Müslüman kürt oylarla birlikte… Büyük bir kitle ülkenin bölünmesini 

istemiyor. Bize ve ilke’ye giden oylar ulusalcılık kaynaklıdır. Çağdaşın durumu ulusalcı ol-

mayışıdır. Artık bir güç olduk. Ve artık oylar bize döner. Çağdaş ve Önce ilkenin birlikteliği 

işlenmelidir. Herkese hayırlı olsun, iyiydik, başarılıydık. 

Av. Selçuk Kar 

Kendi tespitlerimi aktaracağım, seçimlerden hemen sonra Asr Suresi oldu. Müstesna olan-

lar… Seçimleri kazanan Önce İlke olmasına rağmen biz sevinip kenetlendik birbirimizle. 

Çağdaşı gördük… Bizim sloganımız artarak devam etti. Bu Çağrı’nın en güçlü grup olduğunu 

ortaya koydu. 

Genel: CM’nin tezine katılmıyorum. Önce İlke bitecektir. Sandıklara bakalım.  Son sandıklar 

önemli. 25 ve sonrası sandıklarda Hukuk Grubu ile toplandığımızda 16 sandıkta birinci, 7 

sandıkta ikinciyiz. Tek rakip Çağdaş gruptur. Şu an üniversitelerde potansiyel Çağdaş’tadır. 

Kazanan biz olacağız. 

Av. Bülent Deniz 

Bu seçimde, içinde bulunduğum durum nedeniyle arzu ettiğim biçimde olamadım. Helallik 

diliyorum… 

Büyük bir kumar ile başladık, Çağrı ismi... Şükür ki, bu ismi tescilledik artık. İsmin nadasa 

bırakılması düşünülmüştü… 

Organizasyonun hafızası Muharrem Balcı’da.  

Seçime hazırlık yöntemi bundan sonraki seçimler için bir model oluşturdu. 
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Kuran’a giden oyların bizim olduğunu düşünmüyorum. 

Hukuk grubu oylarını da anlamıyorum. Biraz deşmek gerekiyor bunu. 

Bizim reel oyumuzu görmemiz gerekiyor. %40 reel artış var. 

Çağdaş grup pasif hazırlık yaptı. 1. Kendi içerisinde farklılıkları, uzlaşmazlıkları var. Bahri 

Belen ismi… 2. Çağdaş grup içindeki CHP’li grup Çağrı’nın çalışmaları dolayısıyla Önce 

ilkeye giti. Bizim kazanmamız kesinleşirse birleşirler bunlar. Hesabımız buna göre yapalım. 

2006 için bismillah diyoruz. SKM yapılanmasının devam etmesi gerekiyor. Mali durumu ko-

nuşmuyoruz. Mali durum… Bu konuda toplantı yapılması gerekiyor. Aidat belirlenebilir. 

Önümüzde 24 ay var… Gölge baro vs çalışmalarımız sürdürelim. Mail, web, sms imkânları-

mız var. Mail ve haber olarak baro faaliyetleri değerlendirilir. İkinci sene daha sert bir muha-

lefet sergilenebilir. Bu organizasyon burada, SKM’de sürdürülebilir.  

Kuran grubundaki bazı tipler geri alınabilir. 

Hakkınız helal edin.  

2006’da önseçim yapacak mıyız? Balcı ismi konusunda mutabakata varmalıyız. 

Av. Necip Kibar 

Duruşmadan geldim, bismillah diyorum ben de. 

Öncelikle çalışma ekibini can-ı yürekten kutluyorum. İnşallah emekleri zayi olmayacaktır. 

Seçim: katılım yüksek. Bu sene katılım yüksek. Bu artışa çağrının etkisi olduğunu düşünüyo-

rum. Karşı tarafı bu yüzden tetiklemiş olabiliriz. 

Bundan önceki seçimlerde sabit, durağan idik şimdi değiliz, attık bu görüntüyü. Listeler: Veri-

len listenin %35’i bize oy verdi. Kuran’a giden oyların 150’sinin bize ait olduğunu düşünüyo-

rum. Listedeki yanlışlar beni rahatsız etti. 

Konuşmalar bakımından en iyisi bizdik. Yasin’in ve Muharrem ağabeyin konuşmaları iyiydi. 

Ajanda konusu… 

Diğer grupların bize bakışı: Çağdaşlardan Muhittin Köylüoğlu bizim pek çok arkadaşımız size 

oy verdi dedi. Bu önemli, kayda geçsin. 

Ne yapılabilir bundan sonra? 

Çekirdek kadronun çalışmalarına devam etmesi gerekiyor. Takviye olabilir. Çağrılırsam geli-

rim. Muharrem ağabeyin yükünü paylaşıp ona teorik işler için zaman bırakmamız gerekiyor. 

Kadronun devamı ile birlikte camiaların katılımı ve birlikte hareket ve organizasyonlar oluştu-

rulabilir. Ayrıca bölgesel temsilci ve çalışmalar oluşturmamız gerekir. Benim bürom da bu 

toplantıların yapılması için hazır.  
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F.H. Baykal konusunda, mafya camiasının katkıları ile bu kadar oy aldığı söylendi. 

Diğer gruplar: bu grupların bizim kadar birbirlerini bağlayan bağ yok. Menfaat birliği büyük 

ölçüde… hem Çağdaştan hem de Önce ilkeden bize pek çok oy gelir. Oy potansiyeli saydığı-

mız 1000 kişi diğer iki gruba kaydı.  Karşı tarafın bölünmüşlüğü bizim avantajımız. Birleşir-

lerse…. 

Çekirdek kadro devam etmeli. 

Mali durum ortaya konulmalı. Kişilere takdir edilen maliyet kararlaştırılmalı. Gelecek döne-

me… 

Av. Gülden Sönmez 

Benim bir temennim vardı: altyapısı sağlam bir model ile seçimlere girmeliyiz. Bunu çok 

önemsedik ama imkânımız yoktu daha önce. Şimdi bunu başardık. Yaptıklarımız, liste, tarama 

vs. gelecek on yıl için kullanabileceğimiz şeyler. Çevremizdekilerin seçime çok az kala hare-

ketlenmeleri bir problem… Sürekli güncelleme yapılmalı ki,  sona kalmasın. 

Birçok genç arkadaş yetişti, gelecek seçimler için iyi bir ekip. Teşkilatlanma ve strateji konu-

sunda eksikliklerimiz var. Bunları yazılı sunacağım. 

Genel itibariyle şu: 

1. Bilgi: Hukuku ve hukukçuluğu bizim dışımızda konuşan olmadı. Bir çok tebrik, tevec-

cüh aldık. 

2. Kalite 

3. Enerjik dayanışma 

Baro gibiydik. Bilgi veri, organizasyon anlamında baro yoktu biz vardık. 

Çıtayı yükselttik. Bir sonraki seçimlerde onlar da daha fazla para harcayacak.  

Altyapı ile ilgili çalışmaları yaymak lazım, listeye iyi hakim olmak lazım, çalışmamız gereki-

yor. 

 Baro gibiydik, baro gibiymişçesine çalışalım. Bu ülkede hukuk, yargı hakkında söylenecek 

her şeyi söyleyelim, çalışalım. 

Oy dağılımı… avukatlar seçim yapıyor ve Kolcuoğlu’nu seçiyor. Bu adam bizim köye muhtar 

olamaz. Kavga ideolojilerden kaynaklanıyor. Tam ideolojik davranıyorlar ve alıyorlar yöne-

timi. Görüntü vermekten kaçmamak gerekiyor. 

Üniversitelerden artık bize oy gelmiyor çünkü çalışan yok. Buradaki sonuçları bütün gruplara 

aktarmamız gerekiyor. Allah hayırlı etsin. 

 



 5 

Av. Yetkin Özcan 

Bu benim 3. seçimim katıldığım. Beraber iş yapmayı öğrendik. Bu seçim ilerde konuşulacak-

tır, baroyu aldığımız vakit. Baroyu nasıl yöneteceğimizi gösterdik. Bafra ile diyalog… Sandık 

başında kaç kişi vardı? 

Kolcuoğlu durumu canımı sıktı ama biz kazançlıyız.  

Herkes her camia ilgiliydi bu secim süreciyle… 

Gelen giden kişiler konusu… Kimler geldi ve bunlara tekrar ulaşma imkânımız nedir?  

Alternatif bir baroyuz,  devamı gelmeli… 

Kuran ve Baykal konusunda biraz komplo düşünüyorum. Hedef oylarımızı bölmekti… 

Temenniler temenni olarak kalmasın. Çağrı ve onu destekleyen grupların kurumsallaşması 

gerekiyor… 

Av. Aykut Okur 

Durum tespiti 

Ne yaptık 

Ne oldu 

Ne olmalı 

Katılan sayısı fazla. Hesap istatistik… 

1400’lük bir oy farkı var… Çalışmanın getirdiği oy, karşılığı 1000 oy var.  Diğer 400 Satılmış 

Şahin’in katkısıyla geldi. Birlik görüntüsü. Bu çalışmalar olmasaydı 1400 alırdık en çok… 

Biz havayı yakaladık. Bundan sonra 3 grup var.  Biz şimdiden 500 oy aldık. Eriyen bir çağdaş 

grup var, dolayısıyla ana muhalefet biziz. (İstatistik giriyor…) bizdeki artış…  

Çağrı kurumsallaşmalı. Önseçim çağrıyı kurumsallaştırdı. Önseçim önemli ve olmalı… 

Güncellemeler 

Siyaset meydanı 

İftar 

Genel kurul ve seçim çalışmaları… 

Bu oylar bize nereden geldi? Liste çalışması iyi yapılmalı. 

18 bin kişiye propaganda yapılarak gitmiyor bu işler… adam adama markaj yapmak gerekiyor. 

Kemikleşti bu oy ve çekmeye de devam edecektir. 

Kuşatıcı olmamız gerekiyor. Küçük iki grubu da kuşatmalıyız…. 
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Av. Önder Gümüş 

Gözlem: 

- Kokartımızı takmak istemeyen tipler. 

- Çalışmalarımız rakiplerimiz tarafından daha çok okundu, bizimkiler okumadı. Muha-

fazakâr gördüğümüz kesimler baroya ve sorunlara ilgisiz kalmış tipler. Bu ilginin art-

masıyla oylarımızla artacaktır. Oylarımız bu çalışmayla sonraki döneme 4000’e çıkar. 

- Baronun spor faaliyetleri Kolcuoğlu’nun oyları bakımından önemli… Orta yaş altı 

genç kuşak… 

- Basında Çağdaşlar desteklendi ve ulusalcı refleks harekete geçirilmiş oldu böylece… 

Av. Bülent Deniz önerdi: 

- Teşekkür afişi 

- Kurumlara teşekkür 

- 6 bin kişiye sayı, bilgi içerikli posta, sinerji amaçlı… 

- Medyayı ziyaret 

- Yolsuzluklar ile ilgili…  

Av. Yasin Şamlı önerdi: 

- Faaliyetler web sitesinde yayınlansın 

 


