
Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı,  

Sayın Milletvekilleri, 

Sayın Bakanlar,  

Sayın Baro Başkanları,  

Sayın Meslektaşlarım,  

Seçkin Konuklar, 

Hanımefendiler, Beyefendiler, 

Onur konuklarımız Sayın Dilek Cindoruk, 

Sayın Hüsamettin Cindoruk, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 94. Yıldönümü,  Türkiye Barolar Birliği Onur Ödülü 
Törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. 

Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye’nin temel sorunu, keyfiliktir.  

Layık olanın layık olduğu göreve değil, sadık olduğu düşünülenin devletin her kademesine 
yerleştirilmesi keyfiliği,  

Türkiye Cumhuriyeti’ni onlarca yıl huzur içinde yaşatmış ve gelişmesini sağlamış olan 
“Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesinin terkedilmesi keyfiliği, 

Kamuya personel alımında mülakat keyfiliği, 

Kentsel dönüşümde, belediye işlerinde, kamu ihalelerinde, kısacası elinizi attığınız her yerde 
keyfilik… 

Bütün bu keyfiliklerin temelinde, yargıda keyfilik var. 

Değerli Dinleyenler; 

80 milyon vatandaşımızı kucaklaştırmak zorundayız. 

Hangi etnik kökenden, inançtan, mezhepten, dilden, cinsiyetten, cinsel yönelimden ve siyasi 
düşünceden olursa olsun vatandaşlarımızı, asgari müştereklerimizi çoğaltarak birarada 
tutmakla yükümlüyüz.  

Kederde ve kıvançta bir olmanın, geleceği hep birlikte inşa etmek için kol kola girmenin 
mutluluğunu yaşamalıyız. Millet olmanın ve millet olarak sonsuzluğa doğru yürümenin gücünü 
hissetmeliyiz. 

Bunun için tek çıkış yolu, hukuk paydasında buluşmak ve kucaklaşmaktır. 

Hukuk paydasında buluşabilmek için adil yargılanma yapabilen, tarafsız, bağımsız, güvenilir, 
hesap verebilir bir yargıya ihtiyacımız var. 



Böyle bir yargı  için ; yargıda görev alan kişilerin ve devleti idare edenlerin şahsi kefaletlerine 
değil, k birışeffaf ve denetime aç sisteme güvenebiliriz.  Başka bir deyişle; sistem eğer bağımsız, 
tarafsız, hesap verebilir bir yargı gücü inşa etmiş ise, ancak orada temel hak ve hürriyetlerin 

ıgüvence alt nda olduğundan söz edebiliriz. 

Kısacası sistem; adil yargılanma hakkını güvence altına alıyorsa, kişilerin yaşamları, malları, 
şöhretleri, maddi ve manevi bütünlükleri güvence altındadır.  

Adil yargılanma hakkının güvenceye kavuşturulmadığı bir devlette, bırakınız düşünce 
hürriyetini, kişilerin düşünebilmek için yeterli bilgiye ulaşmaları dahi mümkün olamaz. 
Yaratıcılık, bilimsel ve eleştirel düşünce gelişemez.  ıBöyle bir düzenin toplumlar ,özgür düşünce 

n sömürgesi haline gelirlerısayesinde kendini sürekli geliştiren toplumlar.  

Türkiye Cumhuriyeti, özünde bir büyük devrimdir. Bu devrimin hedefi; üç kıtadan içerlere 
çekilip Anadolu’yu anavatan yapmış insanlarımızın eskisinden de güçlü bağlarla birbirine 

ınılmasısar rısağlamakt.  Türk Milletini küllerinden doğurup, kanatlandırıp, çağdaş uygarlık 
seviyesinin de üzerine çıkarmaktır. 

Cumhuriyet devrimi, büyük Türk Milletinin aydınlanma devrimidir. Bu büyük devrimin 
belkemiği de hukukta yapılan devrimdir.  

Cumhuriyet devrimi; kadını erkekle eşit kılmış, bilimsel ve eleştirel düşüncenin, sanatın ve 
yaratıcılığın önünü  ının herkese ulaşmasınan refahş, üretim ekonomisine dayaıaçm 

rıştıamaçlam.   

Cumhuriyet devrimi, bu amaç doğrultusunda; ilkel dönemlerin çok hukukluluğu ve keyfiliği 
yerine, aklı özgürleştiren çağdaş hukuku getirmiştir.  Çünkü Cumhuriyet; fikri hür, vicdanı hür, 
irfanı hür nesilleri hedefler.  

Fikri, vicdanı, irfanı prangalarla tutsak edilmiş insanların yerine, hak ve sorumluluklarla 
donatılmış vatandaşların omuzlarında yükselir Cumhuriyet. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür 
vatandaşların varlığı, çoğulcu-katılımcı demokrasinin de vazgeçilmez şartıdır. 

Bu noktada şunu özellikle ifade etmek istiyorum: Her devlet düzeninde yargılayan ve 
suçlayan devlet görevlileri olur. Ancak yalnızca demokratik hukuk devletlerinde bağımsız ve 
etkin savunma vardır. 

Yargılayan kişiyi gerçek anlamda hâkim, devlet adına suç isnadında bulunan kişiyi gerçek 
anlamda savcı yapan, bağımsız ve etkin bir savunmanın varlığıdır. Yani, avukatın varlığıdır. 

z şekilde bir hukuk düzeniımığımladıİşte bu tan , sadece ve sadece laik devlet düzenlerinde 
söz konusu olabilir. Bu sebeple cumhuriyet devriminin omurgası hukuk devrimi ise, temel taşı 
da laikliktir. 

Şunu hiç çekinmeden yüksek sesle söyleyelim. Laik Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ve Türk Milleti’nin İslamiyet’e en büyük hediyesidir.  

ünkü, laik Türkiye CumhuriyetiÇ , kutsal dini duyguların maddi ve siyasi hırslarla 
sömürülmesinin önündeki engeldir. “Halkın halk için halk tarafından yönetilmesi” demek olan 
demokrasinin ön koşuludur.  

İnançla, umutla ve gururla söyleyebilirim ki, üzerinde oynanan tüm senaryolara rağmen 



Türk Milleti, laikliği ve demokrasiyi iliklerine kadar benimsemiştir. Buna duyduğum güvenle, şu 
hususları milyonlarca vatandaşımız adına ifade etmek istiyorum:  

16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu sonucunda yargıya verilen bu zararı, siyasi particilik 
gözlüklerini bir kenara bırakıp, elbirliğiyle düzelteceğiz.  

Evvelki günün, dünün ve bugünün hem doğrularından hem yanlışlarından dersler alacağız.  

Yargının; bir cemaatin, tarikatın, güç odağının veya siyasi bir partinin eline geçmesine Türk 
Milleti olarak izin vermeyeceğiz.  

Görevini namusuyla ve fedakârca yapan onbinlerce avukat, hâkim ve savcı olarak, 
milletimizle el ele, güvenilir bir yargıyı er ya da geç inşa edeceğiz. Çünkü güvenilir bir 
yargının inşa edilmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin beka sorunu haline gelmiştir.  

Türk Milleti, en zor zamanlarda yaptığı üzere, eşsiz sağduyusuyla çıkış yolunu bulacaktır. 
Dikeni battığı yerden çıkararak, adil yargılanma hakkını güvence altına alan bir yargıya sahip 
olacaktır.  

Değerli dinleyenler, 

Bugün burada Cumhuriyetin 94. Yıldönümünü idrak ettiğimiz bu haftada, Türk Milleti’nin 
cumhuriyet, demokrasi ve hukuk devleti mücadelesinin sancaktarlarından birini ağırlıyoruz. 

Bir ömür boyu cumhuriyet devrimi, hukuk devleti ve demokrasi mücadelesini vermiş olan 
Sayın Av. Hüsamettin Cindoruk’a Türkiye Barolar Birliği Onur Ödülü’nün takdim edilmesi 
kararını oybirliğiyle almış olan Yönetim Kurulumuzun bir mensubu ve başkanı olmakla onur 
duyuyorum.  

Bu ödül, her günü mücadeleyle geçmiş zorlu bir yaşamın ödülüdür. Şu halde, her ne kadar 
ödülün üzerinde Sayın Hüsamettin Cindoruk’un adı yazsa da, ödülün bir diğer sahibi de, Sayın 
Dilek Cindoruk Hanımefendi’dir. 
Bu duygularla, Sayın Hüsamettin Cindoruk Beyefendiyi ve Sayın Dilek Cindoruk Hanımefendiyi 
tebrik ediyor, yolumuzu aydınlattıkları için şükranlarımızı sunuyor, sağlıklı, nice güzel yıllar 
diliyorum. 


