başkan’dan
Değerli meslektaşlarım,
Anayasa’nın ilk üç maddesinde yer alan demokratik, laik, sosyal
hukuk devletinin ve üniter devletin korunması, hukuk devletinin vazgeçilmezi olan bağımsız ve tarafsız yargının, adil yargılanma hakkının, avukatların ve baroların bağımsızlığının sağlanması, Türkiye Barolar Birliği’nin, baroların ve biz avukatların görevidir.
Bugün Türkiye´de hukuk devletini, demokrasi ve insan haklarını, savunma hakkını savunan pek çok meslektaşımız ve barolarımız
hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmakta; düşünceyi ifade,
toplantı-gösteri yürüyüşü gibi temel haklar ihlal edilmekte; toplumun
adalete güven duygusu giderek sarsılmaktadır.
Ülkemizin yaşadığı sorunlar karşısında görevimiz; haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın, dinine, mezhebine, diline,
etnik kökenine, cinsiyetine, sosyal sınıf ve durumuna bakmaksızın
mazlumun yanında durmaktır.
Demokrasiyi yeterince içimize sindiremediğimizi, hukuk devletinin ne olduğunun anlaşılamadığını yaşadığımız tüm olumsuz gelişmelerden görüyoruz. Ancak şunu da çok iyi biliyoruz ki, herkesin
altında barınacağı tek çatı hukuk devleti çatısıdır.
Şunu söylemekten gurur duyuyorum ki; Türkiye Barolar Birliği ve
barolar ülkemizin en güvenilir kurumları arasında en üst sıralarda
haklı yerlerini almışlardır.
Avukatlar, onların örgütlü gücü barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak, bu topraklarda yaşayan herkese karşı sorumlu olduğumuzu
biliyoruz. Bizler savunma mesleğinin varoluş temelini teşkil eden hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi için gerekeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.
Bizler, hukukun üstünlüğünü korumak adına yemin ettik. Yandaş
veya muhalif olamayız. Biz hukuktan yana tarafız; biz demokratik,
laik bir hukuk devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti’nden yana tarafız.
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Cübbemizi giydiğimiz anda tüm siyasi ve ideolojik görüşlerimizden
sıyrılarak taraf olduğumuz insan hakları ve hukukun üstünlüğü anlamında görevimizi icra ederiz.
Türkiye Barolar Birliği, barolar ve avukatlar, Avukatlık Kanunu’nun
verdiği “hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak” görevini, savunma mesleğinin önüne hangi engeller konulursa
konulsun, hukuk içinde aynı kararlılıkla sürdürecek, demokrasimizi
halkımızın hak ettiği yere taşıma mücadelesinden vazgeçmeyecektir.
Umudumuz tamdır. Dün askeri darbelerle, bugün polis ve istihbarat devleti inşa etme gayretleriyle gölgelenen demokrasimiz,
Cumhuriyet’in yetiştirdiği aydınlık kuşakların ellerinde yükselecektir.
Bizler bugüne kadar olduğu gibi insan hakları, hak ve özgürlükler
ile hukuk devleti mücadelesinde üzerimize düşen sorumluluğu ne pahasına olursa olsun yerine getirmeye devam edeceğiz. Ülkemiz için,
Milletimiz için, çocuklarımız için...
Saygılarımla.
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