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TÜRKİYE BAROLAR Bİ RLİĞİ
30. OLAĞAN GENEL KURUL
AÇIŞ KONUŞMASI

Av. Özdemir Özok
Türkiye Barolar Birli ği Başkan ı
Türkiye Barolar Birli ği Kongre Merkezi
Ankara, 23 May ı s 2009

Sayı n konuklar,
Genel Kurul'un değerli üyeleri,
Bası n ı m ızın özverili temsilcileri,
Sevgili meslekta şları m,
Türkiye Barolar Birli ği'nin uzun yı llar hayali olan
kendi donan ı ml ı binas ı n ı n "Kongre Merkezi'nde, gerçekleştireceği 30. Ola ğan Genel Kurulu'na ho ş geldiniz.
Sizleri sayg ı ları mla selaml ıyor; Genel Kurul'a "savunma

mesleği' "hukukun üstün/ü ğÜ' "hukuk devleti' "yargı bağımsızlığı " ve "yargı ç güvencesi" ilkelerine yeni
aç ı l ı mlar getirmesi umuduyla ba şar ı lar diliyorum.
Kurucu Ba ş kan ı m ı z, örnek bilim insan ı Prof. Dr.
Faruk Erem ba şta olmak üzere, yakı n dönemde yitirdiğimiz değerli ba ş kanları m ı z Av. Teoman Evren, Prof.
Dr. Eralp Özgen, 20 y ı l ı a ş k ı n TBB Ba ş kan Yard ı mcı l ığı
yapm ış Av. Burhan Karaçelik, TBB'nin an ıtla şm ış genel
sekreterleri Av. Turan Aslan ve Av. Hüseyin Avni Ferah
ile yine kurulu ş a şamas ı nda emeğ i geçen dönemin Ankara Barosu Ba ş kan ı Av. Mehmet Nomer ve isimlerini
burada sayamayaca ğı m Türkiye Barolar Birli ği ilk Genel Kurulu'nda görev alan; daha sonra kurumun bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm arkada ş lar ı m ı za
ve aram ı zdan ayr ı lanları n aziz hatı ralar ı önünde sayg ı
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ile eğilir; ilkelerine olan ba ğl ı l ı kları m ı yineler, kendilerine Allah'tan rahmet, yak ı nları na sab ı rlar dilerim.
Ülkemizin şiddetle gereksinim duydu ğu çağda ş
eğitim ve sağl ı k alanlar ı nda üstün görevler yapan bilim insan ı Prof. Dr. Türkan Saylan' ı 18 Mayı s 2009 günü
yitirdik. Yüreği insan sevgisi, kafas ı çağda ş düşünceler
ile yüklü olan bu örnek insana ömrünün son günlerinde reva görülenlere, cenazesine katı lan sessiz y ığı nlar
çok anlaml ı bir yan ıt vermiştir. Yak ı ndan tan ı d ığı m sevgili Türkan hocaya Allah'tan rahmet, ailesine ve dostları na sab ı rlar dilerim.

Genel Kurul'un de ğerli üyeleri,
12 May ıs 2001 günü Türkiye Barolar Birli ği Başkan
adayı olarak yaptığı m konu şmadan bu yana sizlere bu
kürsüden be şinci kez seslenmenin onurunu, mutluluğunu ve sorumlulu ğunu ya şıyorum.
Yı llard ı r bu kürsülerde hukuk ad ı na, yargı ad ı na,
demokrasi ad ı na, insan haklar ı ad ı na, meslek ve yurt
sorunları ad ı na kimi tespit ve de ğerlendirmeler yapmaktayı z. Ancak bunca u ğraş sonucu ortaya koydu ğumuz görü ş ve düşüncelerimiz konunun sorumlular ı tarafı ndan yeterince algı lanamamaktad ı r. Önceki dönem
adalet bakanları ndan birisi baro ve Türkiye Barolar
Birliği baş kanlar ı n ı n konuş malarıyla ilgili olarak '..an-

latılcıniarda zerre kadar hukuk sorunu yok, siyaset ve
ideoloji var..." diyebilmiştir. Oysa bu kürsüden Prof. Dr.
Faruk Erem'den ba şlayarak günümüze kadar, "hukukun üstünlüğü", "hukuk dev/eti", "yargı bağımsızlığı ",
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"yargıç güvencesi", "demokrasi' "insan hak/ar ı" gibi
ülkemiz için ya şamsal önemi olan evrensel ilke ve kavramlarla ilgili tespit ve değerlendirmeler yap ı lm ıştı r.
Keşke demokrasinin eksiksiz i şlediği, insan haklar ı n ı n
tartışmas ı z bir biçimde yerleştiği, hukukun üstünlü ğü
ve hukuk devleti kavramlar ı n ı n ya şam bulduğ u, siyasal
iktidarları n yargıyı etkilemedi ği, din gibi toplumun büyük çoğunlu ğunun bağl ı olduğu ortak değerlerin günlük siyaset arac ı olarak kullan ı lmad ığı, ülke siyaset ve
toplumsal ili şkilerinde tarikat ve cemaat temsilcileri şı h
ve şeyhlerin etkili olmad ığı, siyasilerin söylem ve eylemlerinin örtü ştüğü, çağda ş bilimin tartışma konusu
yap ı lmad ığı, sadaka toplumunun d ışland ığı ve herkesin
sosyal güvenlikten yararland ığı, kimsenin yar ı n ı ndan
ku şku ve korku duymad ığı, huzur, bar ış ve güvenin hüküm sürdüğü her alanda tam ba ğı ms ı z bir Türkiye'de
konu şmuş olsayd ı k da, batı l ı ülkelerdeki meslekta ş ları m ı z gibi sadece mesle ğimizin teknik ve uygulama yönlerini dillendirebilseydik.
Oysa ya şanan bunca olumsuzluklar karşı sı nda,
ülkemizin ve ulusumuzun geleceğine yönelik kimi yaşamsal sorunlar ı n zaman zaman kamuoyuyla payla şı lmas ı , hukukçu ve ayd ı n olmam ı z yan ı nda bizlere yasa
ile yüklenmi ş a ğı r bir görev ve sorumlulu ğun gereğidir.
Kald ı ki hukuk devleti ve onun ayr ı lmaz parças ı
olan yarg ı ba ğı ms ı zl ığı, yargı ç güvencesi yan ı nda, adalete eri ş im ve adil yarg ı lanma hakk ı ile ilgili ku ş ku ve
eleştirileri sadece biz ta şı m ıyoruz.
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Hak ve adalet kavramlar ı na duyarl ı yurtta ş ları n
yan ı s ı ra yerel mahkemelerdeki en k ı demsiz yarg ı ç
ve savc ı dan yüksek mahkemelerin say ı n ba şkanlar ı na
kadar bu endi ş e toplumun bütün kesimleri tarahndan
yoğ un bir biçimde ya ş anmakta ve dillendirilmektedir.
Anayasa Mahkemesi Ba ş kan ı , 24 Nisan 2009 günlü
konu ş mas ı nda adil yarg ı lanma hakk ı ba şta olmak üzere, san ı k ve zanl ı hakları na ili ş kin önemli tespit ve değerlendirmeler yaptı ktan sonra kendisinin yarg ı çl ı k yaşam ı çok kısa olmas ı na karşı n yargı ba ğı ms ı zl ığı ile ilgili
olarak '..bitmeyen senfoni..." nitelemesi yapm ıştı r.
Dan ıştay Ba ş kan ı da 10 Mayı s 2009 günlü konu şmas ı nda hukuk devleti, insan haklar ı, demokrasi ve
adil yarg ı lanma hakk ıyla ilgili çok önemli mesajlar

verdikten sonra '.. üzülerek ifade ediyorum ki, bizim
üzerinde önem/e durdu ğumuz ve s ıklıkla yenilediğimiz öneriler, dev/et ad ına yetki kullanan makamlarca
yeterince önemsenmemiş tir. Hukukun üstünlü ğünün
tüm kurum ve kurallarıyla yaş ama geçirilmesi, tam
bağımsız ve güvenceli bir yargını n tesisi için görüşlerimizi kamuoyu ile payla şmaktan hiçbir zaman geri
durmayacağız..." demi ştir.
17 May ı s 2009 günü Dan ıştay 5. Daire Ba şkan ı 'n ı n
"ironi" ile dillendirdi ği ve "dün bir düş gördüm" diyerek siyasal iktidar temsilcilerinin yarg ı ya bak ış ları n ı ortaya koymas ı da çok ilginçtir.
Siyasal iktidar temsilcilerinin yapaca ğı bu seslere
kulak vermek ve onun gere ğini yerine getirmek olmal ı d ı r. Yoksa her fı rsatta mahkeme kararlar ı n ı ele ştirmek,
kararlar ı n etrafı ndan dolanmak, yarg ı ba ğı ms ı zl ığı ve
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yarg ıç güvencesinin içini bo şaltmak, hukuku ve yarg ıyı
ayak bağı olarak görmek değildir.

Genel Kurul'un değerli üyeleri;
Sizlere geçen iki y ı ll ı k süre içinde neler yaptığı m ızı, neler yapamad ığı m ızı sı ralayarak zaman ı n ı zı almak
istemiyorum. Çünkü sizlere yap ı lan tüm çal ışmalarla
ilgili bilgiler duraksamadan günü gününe aktar ı lm ıştı r. Yine 2007-2009 y ı lları arası ndaki çal ışmaları m ıza
iliş kin rapor da yasal süresinde sizlere iletilmiştir. Bu
raporda geçen döneme ili ş kin tüm gelişmeler ve yaşananlar ayr ı ntı l ı biçimde bir kere daha topluca bilgilerinize sunulmuştur.
2001 yı l ı nda Diyarbakı r'da yaptığı m ı z Genel
Kurul'da Türkiye Barolar Birli ği Başkanl ığı'na aday olduğumda şu sloganla yola ç ı km ıştı m;
"t.. Çağdaş bir Türkiye öz/emidir bizi yönlendiren,
Demokratik bir cumhuriyettir temel hedefimiz,
Özgür yurttaş olmaktır seçimimiz,
İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve sivil toplumdur özümsediğimiz, eşitlikçi, dürüst ve erdemli bir yönetimdir istediğimiz..."
2001-2008 y ı lları n ı kapsayan iki seçim dönemini
olabildi ğince başarı l ı bir biçimde "yüzümün akı" ile
verdiğim söze uygun olarak ba şarı l ı bir şekilde tamamlaman ı n huzurunu, mutlulu ğ unu ve sorumlulu ğunu
yaşıyorum.
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Ku şkusuz bu ba şar ı tek ba şı na bana ait olamaz.
2001-2005 ve 2005-2009 döneminde benimle birlikte
yönetim sorumlulu ğunu payla ş an dürüst, ilkeli, özverili, vefal ı, çal ış kan yönlendirici ve çok de ğerli yönetim
kurulu üyesi arkada şları m ı n ba şarı ları m ı zda büyük
katk ı ları vard ı r.
Yı llard ı r dillendirdi ğ im duygu ve dü şüncelerimi bir
kez daha yinelemek isterim. Bizim mesleğimizin temsilcileri avukatlar ve onlar ı n örgütleri olan barolar,
tüm zor koşullara karşı n, ülkemizin içinden geçti ği bu

süreçte "demokrasi' "insan hak/arı' "hukukun üstün-

lüğü' "hukuk devleti' "yarg ı bağımsızlığı' "savunmanın bağımsızlığı " gibi ortak temel ilke ve kavramlarda
bir ve beraber olmak durumundad ı r. Bu konuda her
meslekta şı m ız ve her baromuz kendisine dü ş en katkıy ı esirgememeli ve her türlü ki şisel beklentilerden ar ınarak kurumsal saygı nl ığı ve ba şarıyı öne ç ı karmal ı d ı r.
Büyük bir kesimin bu beklentilere uygun ve yüksek bir
sorumluluk duygusuyla davranmas ı beni son derece
mutlu etmektedir. Ba şarı m ızı n temelindeki güç bu sorumluluk duygusu ve birliktelik anlay ışı d ı r. Barolar güç
vermedi ğ i sürece Türkiye Barolar Birliği'nin ba şarı l ı olmas ı na olanak yoktur.

Genel Kurul'un değerli üyeleri,
Önyarg ıs ız, tarafs ı z ve objektif değerlendirme yapan, genç-ya şl ı büyük bir meslekta ş çoğunluğu, yönetimimizin geçen dönemleriyle ilgili olarak son derece
olumlu görü ş ve dü ş ünceler dillendirmektedir. Bir ba şkan ve yönetim için, gerçekten yaşam ı m ı zı n en anlam-
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ii ödülü bu sözlerdi. Ancak, ku ş kusuz gurur verici olan
davran ış ve yakla şı mlar bizim sorumluluğumuzu daha
da arttı rmaktad ı r.
2001 y ı l ı nda, benim de Genel Sekreter olarak görev yaptığı m Türkiye Barolar Birli ği yönetimin büyük
gayretiyle yap ı lan yasa de ğiş ikliğ i sonucu, mesle ğimizin kavu ştu ğu olanaklar sayesinde, mesle ğimiz ve baroları m ı z dolayı s ıyla Türkiye Barolar Birli ğ i bir a şama
geçirdi. Bunun sonucu Ankara, Istanbul, Izmir barolar ı
başta olmak üzere tüm baroları m ı z mali yönden güçlendiler. Kendi baronuzu ve çevre barolar ı n ı z ı 2001
yı l ı öncesiyle k ı yaslad ığı n ı z zaman aradaki büyük fark ı
tespit etmeniz mümkün olacaktı r.
Bu noktada en önemli sorun, elde edilen mali
olanaklar ı n en iyi şekilde yönetilmesi olmaktayd ı . Bu
hem barolar ı m ı z hem de Türkiye Barolar Birliği'miz tarafı ndan yap ı ld ı ve bir tek kuru ş un değer yitirmemesi
için özen gösterildi. Adalet Bakanl ığı müfetti ş lerinin
barolar ve Türkiye Barolar Birli ğ i'nde yaptığı tefti ş ler
sonucu düzenledi ği raporlar bu gerçe ğin yads ı namaz
kan ı tları d ı r. "Sosyal Dayan ışma Fonu" için de Say ıştay
tarafı ndan her zaman inceleme yap ı labilir.
Türkiye Barolar Birli ğ i, geçmi şten günümüze yaptığı özverili çal ış malarla kamuoyunda özenilen, be ğenilen ve takdir edilen bir kurum konumuna gelmi ştir.
Peki, bu yeterli midir?
Daha iyisi yap ı lamaz m ı ?
Ku şkusuz yeterli de ğildir ve daha iyisi elbette yapı la bil ir.
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Ancak bu sekiz y ı lda yakalan ı lan ba şarı ve sonuç
oldukça önemlidir.
Şimdi yeni bir dönem ba ş lamaktad ı r. Bu yeni dönemde barolar ı m ı z ı n ve Türkiye Barolar Birli ği'nin
kurumsalla ş mas ı yönünde çok önemli çal ış malar yapmak gerekecektir. Ku ş kusuz bunları n ba şı nda mevcut
eksiklerin giderilmesi suretiyle yeni bir "Avukatlık Kanunu" haz ı rlanmas ı ve yasala ş mas ı için güvenli bir ortam ı n sağ lanmas ı ba şta gelmektedir.
Staj ve meslek içi e ğitim öncelikli olmak üzere
mesleğin tüm ya şanan sorunları n ı önümüze al ı p sadece Türkiye Barolar Birli ği'nin on yörı eticisiyle değil,
78 baro ve 70.000'e yakla ş an meslekta şı m ı zla birlikte
ciddi, tutarl ı ve ı srarl ı bir biçimde kovalamal ıyız.
Bu ba ğ lamda;
• Yukar ı da da vurgulad ığı m gibi barolar ve Türkiye Barolar Birli ği o denli i ş birli ği ve dayan ışma
içinde olmal ı ki, hukuk fakültelerinin müfredat
programları na müdahale edebilmeli, ö ğretim
üyelerinin nicelik ve niteli ğini değerlendirmeli,
eğ itim kalitesini yetersiz gördükleri hukuk fakültelerinin mezunlar ı n ı batı ülkelerinde olduğu gibi stajyer listesine kabul etmemeli.
• Barolar, Türkiye Barolar Birli ği ile eşgüdüm içinde her baro uygun stajyer ve avukat say ı s ı n ı
saptayabilmeli ve bu say ı üstündeki ba şvurular ı
kabul etmemeli.
• Barolar ve Türkiye Barolar Birli ği, tüm güçlerini ortaya koyarak popülist yakla şı mlardan uzak
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bir biçimde staj öncesi ve staj sonras ı sağ l ı kl ı
bir s ı navı n yap ı lmas ı ko ş ulunu mutlaka yeniden
gündeme getirmeli.
e Barolar ve Türkiye Barolar Birli ği, geli şen ve deği ş en yasal mevzuat karşıs ı nda, meslek ya şı na
ve k ı deme bak ı lmaks ı zı n meslek içi eğitimi sürekli ve zorunlu k ı lmal ı .
• Barolar ve Türkiye Barolar Birli ği'nin giri ş imi ile
mesleki sorumluluk sigortas ı mutlaka zorunluluk haline getirilmeli.
• Barolar ve Türkiye Barolar Birli ği'nin i ş birliği ile
baş lang ı cı ndan bu yana çok ciddi sorunlar içeren son y ı llarda da hukuki yard ı m ya da müdafli
desteğ i olmaktan çok sorunlar sarmal ı haline
gelen ve "CMKAvukat!ığı" olarak an ı lan bir anlamda kangrenle ş en CMK'da müdafi ve vekil
atanmas ı konusunun yeniden ele al ı narak çok
ciddi düzenlemeler yap ı lmal ı ,
• Barolar ve Türkiye Barolar Birli ği, günümüzde
avukatı n sözleşme, dan ış ma ve uzla ş madaki
öneminin geli ş mekte oldu ğ u kabul edilerek
bu alanlarda etkinlik sa ğlayacak düzenlemeler
yapmal ı .
• BarolarveTürkiye Barolar Birli ğ i, adaleteeri ş im
noktas ı nda son derece önemli olan adli yard ı m
uygulamalar ı nda ça ğdaş hukuk normları na uygun yeni düzenlemeler yapmal ı .
e Barolar ve Türkiye Barolar Birli ği, Avukatl ı k
Kanunu'nun 35/a maddesinde düzenlenen ve
LI

Türkiye Barolar Birli ği 30. Olağan Genel Kurul Aç ış l(onuşması
savunma mesleği için devrim niteliğinde olan
bu hükme, mutlaka i şlerlik kazand ı rarak, yarg ın ı n ağı r yüküne alternatif çözümler üretmeli.
• Barolar ve Türkiye Barolar Birliği, Avukatl ı k
Kanunu'nun 44. maddesi kapsam ı nda, avukatl ı k bürosu ve avukatl ı k ortakl ığı şeklinde, birlikte çal ışma yöntemlerini yeniden düzenleyerek,
çekici hale getirmeli ve yal ı n ız çal ışma durumunda olan genç meslekta şları m ı zı n önünü
açmak, ayrıca ücretli avukatl ı k gibi, mesleğin
özüne ayk ı rı birlikteliklerin önüne geçilerek,
genç meslekta şları m ı zı n kendilerine olan özgüvenlerini korumal ı .
• Barolar ve Türkiye Barolar Birli ği, CMK, Adli Yard ı m, İ nsan Haklar ı, Çevre, Çocuk Haklar ı, Kad ı n
Hakları, Rekreasyon ve Spor komisyonlar ı oluşturmal ı ve bunlar aras ı nda iletişimi sa ğlamal ı .
• Barolar ve Türkiye Barolar Birli ği, olağan üstü
bir genel kurulda tüm yönetmelikler yan ı sı ra
meslek kurallar ı n ı yeniden elden geçirmeli.
• Barolar ve Türkiye Barolar Birliği, bugüne kadar
eksiği ve fazlas ıyla çal ış maları n ı sürdüren Sosyal
Yard ı mlaş ma ve Dayan ış ma Fonu ile ilgili yeni
düzenlemeler yan ı s ı ra hep dillendirilen munzam emeklilik için dü şünce ve çözüm üretmeli.
• Barolar ve Türkiye Barolar Birliği, yargı lamada ya şanan ve adil yargı lama, adalete eri ş im,
hakkaniyete uygun çözüm ilkelerine ayk ı rı dav-
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ran ış ları n tespiti ve giderilmesi konusunda s ı k ı
i ş birliği içinde olmal ı .
• Barolar ve Türkiye Barolar Birli ği, bizim yı llard ı r
savundu ğumuz bir ilke olan, "savcılık kurumu
ile savunma kurumun un eşitliği" olgusunu,
yüce divan salonunda uygulamaya koyan Anayasa Mahkemesi'nin bu uygulamas ı n ı n tüm
yargı yerlerinde yerleş mesi için çal ışmal ı .
• Barolar ve Türkiye Barolar Birli ği, savc ı l ı k kurumunun, sadece savunma örgütüyle olan ili şkilerini değil, her zaman yürütme erkinin gücünü
arkas ı na alan "savcılık kurumu"nun yarg ı örgütü içindeki konumunun yeniden gözden geçirilmesi için gerekli giri şimlerde bulunmal ı .
• Barolar ve Türkiye Barolar Birli ği, siyasal iktidar
temsilcilerinin "ikinci bahar" mesleği olarak ifade ettiği noterlik mesleğini avukatl ı k mesleği
alanları na da el uzatma giri şimlerine ve "ömür
boyu bahar" mesleği haline getirilmesine karşı
durmal ı .
• Barolar ve Türkiye Barolar Birli ği, kamu avukatları n ı n, öncelikle görev yaptı kları yer barosu
levhas ı na kay ıtl ı olmaları n ı sa ğlayacak giri şimler ba şta olmak üzere, onlar ı n geçmişten bu
yana ilgilenilen tüm sorunları n ı yeniden güncelleştirmek suretiyle, baro ve Türkiye Barolar
Birli ğ i'nin bu arkada ş ları n gerçek örgütleri oldu ğu duyguları n ı güçlendirmeli..
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(S ı ralamada özellikle barolar ı öncelikle sayd ı m,
çünkü tüm sorunlar ı n çözümü barolar ı n ortak hareketine ba ğl ı d ı r.)
Baroları n ve Türkiye Barolar Birli ği'nin satı r ba ş larıyla s ı ralad ığı m kimi mesleki sorunlaryan ı nda, yı llard ı r
kronikleşen, yeş il pasaport, ruhsat harçlar ı, protokol,
avukatl ı k kimliğinin geçerlili ği, kamu kurum ve kurulu ş ları nda muhatap olunan durumlar, cezaevlerinde,
mahkeme kalemlerinde ve icra dairelerinde ya şanan
olumsuzluklar, duruşma salonları n ı n önlerindeki çileler, emanet ve mezat salonlar ı ndaki hukuk d ışı l ı klar,
tabi ki gayrimenkul satış iş lemlerindeki uygunsuzluklar ve tüm bunlar ı n yan ı sı ra, savcı-avukat-yargı ç ilişkilerinde avukatlar aleyhine geli şen olumsuzluklar...
Yı llard ı r, baroları m ı z ba şta olmak üzere, verilen
onca mücadeye karşı n, kronikle şen bu güncel sorunlarda istenilen ve özlenilen ba şarı elde edilememi ştir.
Sayı lan tüm bu sorunlar ı n çözümü barolar ve Türkiye
Barolar Birli ği'nin sı kı işbirliği ve kararl ı mücadelesiyle
mümkün Olacaktı r. Türkiye Barolar Birli ği yönetimini
oluşturan belli say ıdaki meslekta ş ları m ı z ne kadar çal ış kan, ne kadar ba şarı l ı, ne kadar üretken, ne kadar
enerjik olursa olsun onlar ı n etkinli ği s ı n ı rl ı d ı r.
Kesin çözüm, 78 baro ve 70.000 varan avukatı n
gücünü, enerjisini, dikkatini, ilgisini, eme ğini, ortak
sorunlar üzerine odaklamak ve seri eylemler ba şta olmak üzere birlikte hareket etmektir.
Dönem güzel söylemler dönemi de ğil, kal ı cı ve sonuç al ı cı eylemler dönemidir.
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Türkiye Barolar Birli ği ba şta olmak üzere, 78 baronun tamam ı ve avukatları n hiçbiri bu ortak sorumluluktan kaçamaz. Herkes kendine dü şen desteği vermek ve gereken özveriyi göstermek durumundad ı r. Kiş isel sempati, antipati, dü ş ün ve ideoloji farkl ı l ığı gibi
sübjektif değ erlendirmeler, çözümün anahtarı olan
güç birliğini asla engellememelidir; ve de engelleyemeyecektir.
Savunman ı n sorunları n ı n çözümüyle kalmay ı p,
hukukun bayrağı n ı, kamu kurum ve kurulu şları ba şta
olmak üzere, ülkenin her birimine dikecek ve yurtta şları m ı zı n insan hakları, hukukun üstünlü ğü ve hukuk
devleti ilke ve kavramları n ı n güvencesinde, huzur,
barış ve kardeşlik duygular ıyla yaşamas ı na öncülük
edeceğiz. Bu öncü güç Türkiye Barolar Birli ği'nin önderliğinde 78 baromuz ve bu ilkelere gönül vermi ş
savunman ı n temsilcileri avukatlardan olu şmaktad ı r.
Hiçbir k ıs ı r çekiş me ve engel bu öncü gücü hedefinden
saptı ramayacaktı r.
Hukukun üstünlü ğü ve hukuk devleti kavram ı n ı n
söylemlerde kald ığı, yarg ı bağı ms ızl ığı ve yarg ı ç güvencesinin sadece anayasa metinlerinde vurguland ığı,
hak ve adalet duygusunun toplum belleğinden silindiği, siyaset ba şta olmak üzere, tüm toplumsal ili ş kilerin
kirlendi ği, cumhuriyet de ğerlerinin alabildi ğine y ı pratı ld ığı, en iyimser yurtta şı n dahi ya şananlar karşı s ı nda
karamsarl ığa kap ı ld ığı, kutsal din duygusları n ı n ac ı mas ı zca sömürüldü ğü, itaat, biat ve kör töre kültürünün
tutsağı kişilerin özgürlük ve demokrasi havarisi kesildiği, bilimin ayd ı nl ı k yolunun d ış land ığı, ülke bütünlüğünün bölünme e şiğine geldi ği, tüm ça ğda ş kurum
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ve kavramları n acı mas ı zca karaland ığı , bir karanl ı k dönemden geçiyoruz.
Bu karanl ı kları ayd ı nlatacak güç, sizlerin olu şturdu ğu birlikteliklerde mevcuttur. Türkiye Barolar Birli ği
yönetimi olarak bizler sadece sizlerde mevcut bu gizli
gücü ate ş lemeye çal ışaca ğız.
Yolumuz büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve
arkada ş ları n ı n ayd ı nlattığı ça ğda ş, Özgür ve tam bağı ms ız, demokratik, laik sosyal hukuk devleti olan
Türkiye Cumhuriyeti yoludur. Bu yoldan bizi hiçbir güç
al ı koyamayacak ve engelleyemeyecektir.
Genel Kurul'un say ı n üyeleri bize güven tazeledik-

leri takdirde, "hukukun yeniden yap ılondırılmosı" ba şta olmak üzere meslek sorunlar ı n ı n çözümü yan ı nda,
ülkemizin temel sorunlar ıyla duraksamadan mücadele
edeceğiz ve birlik anlay ışıyla tüm zorluklar ı aşaca ğı z.
Bu duygu ve dü şüncelerle sayg ı ve sevgilerimi sunuyor; genel kurulumuzun yurt ve meslek sorunlar ı na
kal ı cı çözümler üretmesini diliyorum.
Sevgi ve saygı ları mla.
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