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Önceki sayımızda “Barış hoş geldi, safalar 
getirdi” dedik, barış umudu bütün heyecanı ile 
sürüyor. 

Baromuz anayasa süreci ile ilgili çok önemli 
bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantı so-
nucunda, demokratik bir anayasa için önemli 
öneriler ortaya çıktı,  bunları ilk sayfalarımızda 
bulabilirsiniz.

Akil İnsanların çalışmalarını, Akil İnsan-
lar Heyeti Güneydoğu Anadolu Bölgesi Grubu 
Sekreteri Mehmet Emin Ekmen bizlere yazdı, 
teşekkür ediyoruz.

Anadolu ve Mezopotamya’nın en kadim 
halklarından biri olan Ermeni toplumunun 
yaşadığı acılar ile ilgili Baromuzun ev sahipliği-
ni yaptığı “Tehcirin yıldönümünde Diyarbakır 
Ermenileri” konulu Konferans gerçekleşti. 

Tüm meslektaşlarımızın bir kez daha 5 
Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun. Başkanımızın 
ve Kültür Sanat Komisyonumuzun büyük emek 
verdiği ozanımız Ciwan Haco’nun katılımıyla 
düzenlenen geceye katılan herkes kendini sayfa-
larımızda bulabilir. 

Av. Fahri Karakoyunlu bu defa bize “Ziman 
û Jiyan”ı  yazdı. 

Komisyon üyelerimizden Av. Ramazan Ayus 
ve Av. İmran Gökdere 4. Yargı paketine ilişkin bir 
değerlendirmeyi kaleme aldılar.

Av. Cevdet Nasıranlı çözüm süreci ile ilgili 
fikirlerini paylaştı.

Av. Recep Akdağ 9 Ocak 2013 tarihinde yü-
rürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi-
ne (AİHM) Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat 
Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanunun 
(6384 Sayılı Kanun)  öngördüğü mekanizmanın 
AİHM tarafından tüketilmesi gereken bir iç hu-

kuk yolu olarak kabulü ile ilgili değerlendirmele-
rini kaleme aldık.

5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Baromu-
zun davetlisi olarak şehrimize gelen ünlü Kürt 
sanatçısı Ciwan Haco ile keyifli bir sohbet yaptık. 

Tüketici Hakları Komisyonu üyeleri, Tüke-
tici  Hakları Haftası nedeniyle bir çok seminer, 
halk toplantısına katıldı ve ayrıca tv programları-
na konuk oldu.

Dicle Üniversitesinde yaşanan olaylar ile 
ilgili kaygılarımızı, telkinlerimizi ve tepkimizi 
STK’larla birlikte dile getirerek yetkilileri göreve 
davet ettik.

Kültür ve Sanat Komisyonumuzun organize 
ettiği İtalya gezisinden bir kareyi sayfalarımızda 
sizlerle paylaşıyoruz. 

Av. Nevzat Eren futbol turnuvasının şampi-
yonu stajyer meslektaşlarımızı kutluyoruz.

Tarihe damgasını vuran Küba’lı avukat dev-
rimci Fidel Alejandro Castro’yu daha yakından 
tanıyın istedik.

Yine en son aramıza katılan meslektaşlar 
yemin törenlerine katılamadık ama, törenlerden 
kareleri sayfalarımızda bulabilirsiniz. 

Bu sayıda da kısaca bu ay gerçkeleşen faali-
yetleri ve haberleri derleyip yer verdik.

Aynı zamanda bize değerli çalışmalarını 
ulaştırıp da yayınlayamadığımız arkadaşlarımı-
zın, çalışmalarını daha sonraki sayılarda yayın-
layacağımızı yine bilmelerini isteriz. Her sayıda 
yayınlanacakmış gibi her zaman bültenimizin e 
mail adresine (basinyayin@diyarbakırbarosu.org.
tr) gönderebilirsiniz.

Emeği geçen herkese teşekkürü borç biliyoruz.

Yayın Kurulundan

Erhan Ürküt / Editör



Yeni Anayasa Sınavı…

Türkiye toplumu sivil ve demokratik bir 
anayasa yapım sürecinden başarılı çıkabilecek 
mi?   Toplumumuz, bu güne kadar hep olağanüstü 
koşullarda, askeri darbe dönemlerinde ve 
antidemokratik usullerle kabul ettirilen anayasalar 
yerine, kendi anayasasına sahip olabilecek mi? 
Pekiyi tam da Cumhuriyet öncesine kadar 
uzanan Kürt Meselesinin çözümü çalışmalarının 
yürütüldüğü bir dönemde yeni anayasa yapım 
süreci ile Kürt Sorunun çözümü yekdiğerine 
katkı sunan, birbirini tamamlayan bir süreç 
izleyebilecek mi? Yeni anayasa on binlerce insanın 
yaşamına mal olan bu meselede savaşın sona 
erdiği ve barışın sağlandığı bir geleceğin zeminini 
oluşturabilecek mi?  

Şüphesiz anayasalar sihirli ve her derde deva 
olan belgeler değildir. Ama toplumların yaşamında  
yeni başlangıcın temel kurallarını da belirleyen 
anayasal belgelerin çok önemli işlevi vardır.  

Toplumun bir arada yaşamasının temel 
esaslarını belirleyen ve bireylerin temel hak ve 
özgürlükleri güvenceye alarak, bireyi devlete 
karşı koruyan temel bir belge olarak yeni anayasa, 
toplumun tüm kesimlerinin ve siyasi yelpazedeki 
tüm partilerin bir talebi olarak gündeme 
geldi. Dünyanın birçok ülkesinde yeni, sivil ve 
demokratik anayasalar, olağanüstü dönemlerden 
olağan ve barışçıl dönemlere geçildiği, toplumun 
yeni bir mutabakatla, yeni bir sayfa açarak ve 

yeni bir başlangıç yaptığı dönemlerde gündeme 
gelmekte ve yaşama geçmektedir. İspanya’da Franco 
Diktatörlüğü ve rejimi sona erdikten sonra 1978 
yılında, Güney Afrika Cumhuriyetinde ırkçı beyaz 
Apartheid rejimi sona erdikten sonra 1996 yılında 
veya Doğu Avrupa’nın birçok ülkesinde totaliter 
rejimlerin yıkılmasından sonra yeni anayasalarla 
bu toplumlar bir arada ve barış içinde yaşamaya 
başladılar. 

Türkiye’nin bir değişim-dönüşüm 
döneminden ve bir geçiş sürecinden geçtiğinden 
şüphe yoktur. Başta Kürtler, Ermeniler, Aleviler, 
gayri Müslüm azınlıklar olmak üzere toplumun 
değişik etnik, dini ve inançlara sahip birçok kesimi 
büyük zulümlere maruz kaldı. Dil ve kültürlerin 
yok edilmesinden soykırım ve katliamlara kadar 
uzanan zulümler bu coğrafyanın insanlarına 
büyük acılar yaşattı. Yakın geçmişte,1990’lı yıllarda 
yaşanan işkenceler, gözaltında kayıplar, faili meçhul 
cinayetler, kitlesel zorla göçertilmeler gibi insan 
haklarının ağır ihlalleri hafızalarımızda tazeliğini 
koruyor. Geçiş süreçleri, bu tarihi haksızlıklarla 
yüzleşmenin, sosyal travma ve yaraları onarmanın, 
toplumsal iyileşmeyi sağlamaya çalışıldığı 
dönemlerdir. Bu tarihi haksızlıklara uğrayan 
toplumun değişik kesimlerinin yeni döneme güven 
duymasının ve yeni ortak yaşama katılımımın 
en temel hukuksal güvencesi de bir toplumsal 
sözleşme niteliğinde olan anayasalardır. 

 Madem, adil ve demokratik bir toplumda, 
eşitlik esasları üzerinden ve kardeşlik hukuku 
çerçevesinde bir toplumsal tasavvurumuz 
var, madem tarihi ve toplumsal haksızlık ve 
adaletsizliklere bir sünger çekeceğiz, madem yüz 

Tahir ELÇİ/Baro Başkanı



yıllık bir parantezi kapatıp yeni bir parantez açacağız, 
o zaman yeni parantezin temel esaslarını belirlemek 
gerekiyor. 

Parlamentoda dört siyasi partinin oluşturduğu 
“Anayasa Uzlaşma Komisyonu”  çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bu Komisyonun çalışma takviminin 
sonuna yaklaşıldığı, ancak henüz çerçevesi 
belirlenmiş bir anayasa metni taslağının da ortaya 
çıkmadığı, yeni anayasa yapımı süreci konusunda 
kuşku ve soru işaretlerinin oluşmaya başladığı, 
“galiba olmayacak, başaramayacağız (!)” denilerek 
umutsuzluğun geliştiği bir sırada, Bölge Baroları 
olarak yeni anayasa konusunda biz de sözümüzü 
söylemek istedik… Nisan aynının son günlerinde 
Diyarbakır Barosunun ev sahipliğinde bir araya gelen 
Doğu ve Güneydoğu’dan 14 baro yeni anayasanın 
temel ve esaslı meselelerine ilişkin oluşturulan 
görüşlerini kamuoyuyla paylaştılar. Bir baromuzun 
“laiklik” konusundaki hassasiyeti ve son anda ortak 
metinden imzasını geri çekmesi nedeniyle yeni 
anayasaya önerilerimize ilişkin medyaya yanlış 
yansımalar oldu. Halbuki Bölge Barolarının anayasa 
görüşünde, devletin nitelikleri arasında laikliğin 
yer almaması veya laikliğin anayasadan çıkarılması 
biçiminde bir öneri bulunmuyordu. Sadece, bu güne 
kadar istismara ve birçok haksızlık ve adaletsizliğe 
dayanak yapılan,” Atatürk ile ve inkılapları”, “devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü” ve 
“laiklik” gibi kavramlara anayasanın değiştirilemez 
maddeleri arasında yer verilmemesi önerisi vardı. 
Zira “değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek” şekilde 
kutsanan bu kavramlar bu güne kadar ideolojik ve 
istismara zemin oluşturmuştur. 

Her neyse tam da vaktinde tarihe ve topluma 

olan sorumluluğumuzun bir gereği olarak yeni 
anayasaya dair sözümüzü söylemek istedik. 

Diyarbakır Barosu, barış ve çözüm sürecine 
katkı sunmaya devam edecektir. Silahların 
susması ve silahlı güçlerin geri çekilmesi sürecinin 
tamamlanmakta olduğu bu günlerde, sürecin 
2.aşamasından söz edilmektedir. Anayasal ve yasal 
düzenlemelerle demokratikleşme sürecinin gelişmesi, 
Kürt toplumu ve diğer tüm toplumsal kesimlerin 
hak ve özgürlüklerin güvenceye kavuşturulacağı 
bir çalışmanın yürütüleceği öngörülmektedir. 
Şüphesiz, bu konuda da baro olarak topluma 
olan sorumluluğumuzun gereği olarak, görüş ve 
önerilerimizle sürece katkı sunmayı sürdüreceğiz. 

Bültenimizin yayına hazırlandığı sırada İstanbul 
Taksim Gezi Parkında başlayan ve tüm ülkeye 
yayılan toplumsal gösteriler ile Lice’de yaşanan 
olay kamuoyunun temel gündemini oluşturmaya 
başlamıştı. Özellikle olayların ilk günlerinde, kolluk 
güçlerinin toplanma ve ifade özgürlüğü hakkını 
kullanmaya çalışan göstericilere uyguladığı kabul 
edilemez aşırı ve hukuk dışı güç kullanımı dikkat 
çekiciydi.  Ardından, İstanbul Çağlayan Adliyesinde 
meslektaşlarımıza uygulanan şiddet tüm baroları 
tepkisine neden oldu. Bu konulara ilişkin görüş 
ve açıklamalarımızı sayfalarımızda bulacaksınız. 
Diyarbakır Barosu, gerek yurttaşların hak ve 
özgürlükleri konusunda, gerekse savunma mesleğine 
ve meslektaşlarımıza yönelik saldırılara karşı her 
zaman duraksamadan tepkisini ortaya koyacaktır…

İyi bir yaz tatili dileğiyle, son baharda tekrar 
Bülten sayfalarında buluşmak üzere,

Sevgiyle kalın.

Madem, Adil ve Demokratik Bir Toplumda, Eşitlik Esasları Üzerinden ve 
Kardeşlik Hukuku Çerçevesinde Bir Toplumsal Tasavvurumuz Var, Madem 

Tarihi ve Toplumsal Haksızlık ve Adaletsizliklere Bir Sünger Çekeceğiz, 
Madem Yüz Yıllık Bir Parantezi Kapatıp Yeni Bir Parantez Açacağız, O Zaman 

Yeni Parantezin Temel Esaslarını, Yeni Bir Anayasayla Belirlemek Gerekiyor.
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Yeni, sivil ve demokratik bir anayasa; ertelene-
mez bir toplumsal ihtiyaç olduğu gibi, aynı zaman-
da toplumun neredeyse tüm kesimlerinin ortak bir 
talebidir. Toplumun bu ortak talebinin siyasi bir 
ifadesi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
(TBMM) grubu bulunan siyasi partilerin oluştur-
duğu Anayasa Uzlaşma Komisyonu yeni anayasa 
çalışmalarını sürdürmektedir. Yeni anayasa yapım 
sürecinin başlamasından sonra çeşitli tarihlerde böl-
ge barolarımız, gerek anayasa yapım yöntemine ve 
gerekse yeni anayasanın içeriğine ilişkin görüş ve 
önerilerini kamuoyuyla paylaşmıştır. Barolarımız bu 
görüş ve önerilerini sözlü ve yazılı olarak TBMM’ye 
de sunmuşlardır. Ancak yeni anayasa yapım süreci-
nin geldiği bugünkü aşama, kimi anayasal düzenle-
melere ilişkin gerçekleşen tartışma ve öneriler, yeni 
bir değerlendirme yapılmasını ve bu çerçevede ortak 
görüş ve önerilerin sunulmasını gerekli kılmaktadır.

Bilindiği gibi; Cumhuriyetin kuruluşuyla bir-
likte, Türkiye toplumunun etnik, dinsel, dilsel ve 
kültürel çeşitliliği yadsınmış; toplumsal yaşamın he-
men her alanı tek bir etnik, dinsel, dilsel ve kültürel 
kimlikle tektipleştirilmeye çalışılmıştır. Başta Kürt 
meselesi olmak üzere, bugüne kadar yaşanan bütün 
sosyo-kültürel sorun ve ihtilaflar, hep bu anlayış ve 
politikalardan kaynaklanmıştır. Bu nedenle; dil, din, 
kültür, vatandaşlık ve devletin temel yapısı gibi esaslı 
konulara ilişkin anayasal düzenlemelere dair görüş-
lerimizi tam da bu aşamada kamuoyuyla paylaşmayı 
tarihi sorumluluğumuzun bir gereği olarak kabul 
ediyoruz.

Türkiye’de bugüne kadar geçerli olan kurulu 
düzenin dışlayıcı ve ötekileştirici politikalarının ya-
rattığı haksızlık ve adaletsizliklerin ve bunların yol 
açtığı tahribat ve travmaları onarabilmenin, yeni bir 
başlangıç yapabilmenin ve toplumun bütün farklı-

lıklarıyla birlikte eşit ve özgür bir şekilde yaşamları-
na devam edebilmesinin esaslı araçlarından biri de, 
toplumsal mutabakat temelinde oluşturulmuş ana-
yasalardır. Toplumsal bir sözleşme niteliğinde olan 
ve toplumun bir arada ve barış içinde yaşamasının 
temel esaslarını belirleyen ve en üst norm niteliğinde 
anayasalar, genellikle tarihsel dönemeç noktalarında 
gündeme gelmektedir. Bu çerçevede, yaklaşık yüz yıl-
lık bir tarihsel derinliği olan ve son otuz yıldır silahlı 
çatışma içerisinde varlığını devam ettiren Kürt me-
selesinin kalıcı ve barışçıl çözüm arayışı ile yeni ana-
yasanın yapım sürecinin paralel bir şekilde gelişmesi 
toplumumuza tarihi bir fırsat sunmaktadır.

Bu tarihi fırsatı değerlendirmek ve her iki süre-
ce yapıcı destek sunmak isteyen biz Doğu ve Güney-
doğu Baroları, tarihi sorumluluğumuzun bir gereği 
olarak, yeni anayasanın kimi hükümlerine ilişkin 
görüş ve önerilerimizi aşağıdaki şekilde kamuoyuna 
sunuyoruz. 

I- Anayasaların temel felsefe ve ilkeleri, ge-
nellikle anayasaların “başlangıç” bölümlerinde yer 
almaktadır. Başlangıç bölümleri bulunmayan ana-
yasalar olmakla birlikte, birçok ülkenin anayasa-
sında başlangıç bölümleri yer almaktadır. Özellikle, 
uzunca bir süre yaşanan çatışmalı ortamların yarat-
tığı toplumsal dram ve travmaların yaygın ve yoğun 
olduğu toplumlarda, toplumsal barışı tesis edebil-
menin ve barışçıl birlikteliğin normatif çerçevesini 
çizebilmenin bir gereği olarak hazırlanan anayasala-
rın başlangıç bölümlerinde; geçmişte yaşanan ada-
letsizliklere vurgu yapıldığı, bir daha aynı uygu-
lamaların yaşanmayacağına dair toplumsal irade 
ve kararlılığın ifade edildiği ve yeni dönemin te-
mel değer ve ilkelerine yer verildiği bilinmektedir. 
Türkiye toplumunun bir parçasını oluşturan başta 
Kürtler olmak üzere, bugüne kadar dışlanan ve öte-

Bölge Barolarından 
‘Demokratik Anayasa’ için öneriler

28 Nisan 2013/Diyarbakır.
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kileştirilen çeşitli toplumsal kesimlerin - yaşanmış-
lıklardan kaynaklanan nedenlerle - anayasaya ve 
anayasal düzene karşı derin bir güvensizlik duygu-
suna sahip oldukları gerçeği dikkate alındığında, 
yeni anayasanın başlangıç bölümünde böyle bir ifa-
deye yer vermenin ne denli elzem olduğu, kamuoyu 
tarafından takdir edilecektir.

Yeni anayasanın başlangıç bölümü, yaşanan 
tarihi haksızlık ve adaletsizliklere vurgu yapmanın 
yanı sıra, her türlü etnik, dini, ideolojik ve kültürel 
referanstan da arındırılmalıdır. Bu amaçla; Parla-
mentoda çoğunluğu bulunan Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AK Parti) ile Barış ve Demokrasi Partisi’nin 
(BDP) “başlangıç” bölümüne ilişkin Anayasa Uzlaş-
ma Komisyonuna sundukları metinler birleştirilerek 
yeniden kaleme alınmalıdır. Barolarımız, yeniden 
kaleme alınacak metinde; “….Türkiye toplumunun 
farklı dil, din, inanç ve kültürlere sahip topluluk-
lara yapılan haksızlığın bir daha yaşanmayacağı 
inanç ve kararlılığını ifade eden biz Türkiye hal-
kı…” şeklindeki bir ifadeye yer verilmesinin doğru 
olacağı kanaatindedir. 

II- Türkiye, farklı dil, din, inanç ve kültürlere 
sahip bir toplumsal yapıya sahiptir. Son olarak yapı-
lan bir araştırmaya göre, Türkiye’de etnik kimliğini 
“Kürt” olarak tanımlayan 15 milyona yakın bir top-
luluk bulunmaktadır. Bu büyüklükte olmazsa bile, 
farklı etnik özelliklere sahip ve farklı diller konuşan 
başka topluluklar ve vatandaşlarımız da bulunmak-
tadır.

Bu nedenle; Türkiye Cumhuriyetinin resmi 
dili Türkçe olmakla birlikte, diğer diller de anaya-
sal güvenceye kavuşturulmalı, toplumun ihtiyaçları 
gözetilerek bu dillerle de kamu hizmetlerinin su-
nulmasını mümkün kılacak bir anayasal düzenleme 
yapılmalıdır. Bu amaçla; yeni anayasanın ilk mad-
delerinde önerilecek olan “Türkiye Cumhuriyetinin 
resmi dili Türkçedir.” ibaresinin devamına, “…
diğer resmi diller de anayasanın koruması altında 
olup, diğer resmi dillere ilişkin hususlar kanunla 
düzenlenir.” ibaresi eklenmelidir.

III- Yeni anayasada, devletin “cumhuriyet” 
olan şekli ile “demokratik”, “hukuka” ve “insan 
haklarına dayanan” niteliği dışında değiştirileme-
yecek hükümlere yer verilmemelidir. Özellikle, yü-
rürlükteki Anayasada yer alan, “Atatürk ilkeleri ve 
inkılapları” , “laiklik” ve “devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğü” gibi, bugüne kadar toplumun 
farklı kesimlerinin hak ve özgürlük taleplerini bas-
tırmada ve sınırlamada referans norm olarak kulla-
nılan kavramlara değiştirilemez hükümler arasında 
yer verilmemelidir.

IV- Kimi siyasi partilerin Anayasa Uzlaşma Ko-
misyonuna sundukları öneri metinlerinde yer alan 

ve egemenliği -isim anılarak- tek bir etnik unsura 
ait kılan teklifler, yeni anayasanın herkesin anayasası 
olması gerektiğine ilişkin yaklaşımla bağdaşmadığı 
gibi, eşitlik ilkesi ve kardeşlik hukukuyla da bağ-
daşmamaktadır. Egemenliğin yegâne kaynağı hal-
kın iradesi ve hukukun üstünlüğüdür. Barolarımız, 
bu konuda da herhangi bir etnik vurgu yapmadan 
anayasada “egemenlik kayıtsız ve şartsız halkındır 
veya milletindir.” şeklinde bir hüküm bulunmasını 
önermektedir.

V- Öte yandan yeni anayasadaki “vatan-
daşlık” düzenlemesi de; etnik atıf ve kavramlar 
içermemelidir. Nüfusun daha büyük bir bölümünü 
de oluştursa, vatandaşlık, herhangi bir etnik kümenin 
ismiyle tanımlanmamalı; vatandaşlık tanımı, 
devletin toplumun belirli bir kesimine ait olduğu 
anlayışına yol açacak bir nitelikte olmamalıdır. 
Vatandaşlık tanımı, Türkiye Cumhuriyetinin bütün 
vatandaşlarını kapsamalıdır. Tek bir etnik-kültürel 
kesime atıfla yapılacak bir düzenleme, dışlayıcı 
ve eşitliğe aykırı olduğu gibi, toplumsal barışa da 
hizmet etmeyecektir.

VI-Başta Kürtler olmak üzere, anadilleri farklı 
olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının anadilin-
de eğitim hakkı anayasal güvence altına alınmalıdır. 
Artık “anadilde öğretim m? anadilde eğitim? Veya 
anadilinde eğitim veya seçmeli ders mi?” gibi ya-
pay ve gereksiz tartışmalar bir yana bırakılmalıdır. 
Anadilleri Türkçe olmayan toplumsal kesimlere ya-
pılan yüz yıllık bir haksızlığın, anayasal düzenleme 
dışındaki bir formülle çözümü düşünülemez. Ana-
dilinde eğitim gibi temel bir insani hak, anayasal hü-
kümlerin altında bir norma bırakılarak geçiştirile-
mez. Barolarımız ana dilinde eğitim hakkının kesin 
ve emredici bir düzenleme şeklinde anayasada yer 
almasını önermektedir.

Yeni anayasada, “ana dilinde eğitim temel bir 
haktır. Devlet vatandaşlarının ihtiyaç ve talepleri-
ni gözeterek anadilinde eğitim için gerekli düzen-
lemeleri yapar.” biçiminde bir hüküm yer almalıdır.

VII- Hâlihazırda devletin siyasi ve idari ya-
pılanması, dünyada örneği kalmamış ölçüde katı 
merkeziyetçi bir nitelik arz etmektedir. Türkiye’nin 
sosyal, kültürel ve ekonomik gerçeklerine aykırı bir 
biçimde salt ideolojik tercihler nedeniyle oluşturu-
lan bu katı merkeziyetçi yapı, çağımızın demokrasi 
anlayışına aykırı olduğu gibi, Türkiye’nin gelişim di-
namiklerine ve çağdaş yönetim tarzına da aykırılık 
arz etmektedir. 

Bu nedenle; ülkenin coğrafik ve bölgesel sos-
yo-kültürel yapısı da dikkate alınarak, bölgesel yö-
netimlerin oluşturulmasını ve yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesini öngören bir âdemi merkeziyetçi 
sisteme geçilmelidir. Böyle bir yapılanma; kamu hiz-
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metlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına, 
yerel demokrasinin güçlendirilmesine, demokratik 
siyasal kültürün yaygınlaşmasına hizmet edeceği 
gibi, Kürt meselesinin çözümüne katkı sunacaktır. 
Bu amaçla bir an önce Avrupa Yerel Özerklik Şartına 
konulan çekinceler kaldırılmalı, bu Şartta yazılı olan 
ilkelere uygun bir düzenlemeye yeni anayasada yer 
verilmelidir.

VIII- Türkiye toplumu etnik, dilsel ve kültürel 
açısından çeşitlilik arz ettiği gibi, din ve inançlar ba-
kımından da zengin bir dokuya sahiptir. Toplumun 
bu zengin inanç dokusu gözetilerek, bütün din ve 
inançlar karşısında devletin mutlak tarafsızlığı sağ-
lanmalıdır. Demokrasinin temel ilkelerinden biri 
olan çoğulculuk, devletin dinler ve inançlar karşısın-
da eşit mesafede bulunmasını, bunlardan herhangi 
birinden yana ya da ona karşı bir tavır içerisinde bu-
lunmasını yasaklar. Toplumsal barışın sağlanmasın-

da hayati öneme sahip olan bu ilke, yeni anayasada 
açıkça ifade edilmelidir.

Değerli basın mensupları;

Barolarımız; birkaç ay önce başlatılan, 21 Mart 
Newroz Bayramı etkinliği sırasında Diyarbakır’da 
kamuoyuna da duyurulan; Kürt meselesinin barış-
çıl çözümüne ilişkin gelişmeleri büyük bir ilgi ve 
memnuniyetle izlemektedir. Silahların susmasından 
sonra, birkaç gün önce açıklanan silahlı güçlerin ça-
tışma alanlarını terk ederek Türkiye sınırlarının dışı-
na çıkacağı kararını, somut ve tarihi bir adım olarak 
görmekteyiz. Bu sürecin selametle ve tek bir insanı-
mızın yaşamına mal olmadan tamamlanması için 
başta devlet yetkilileri ve kamu görevlileri olmak 
üzere ilgili herkesi iyi niyet ve sorumluluk içinde ha-
reket etmeye davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla sunuyoruz.

Adıyaman Barosu - Ağrı Barosu - Batman Barosu 
- Bingöl Barosu - Bitlis Barosu - Diyarbakır Barosu 

- Hakkâri Barosu - Kars Barosu - Mardin Barosu 
- Muş Barosu - Siirt Barosu - Şanlıurfa Barosu - 

Şırnak Barosu - Van Barosu
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Sistem ve Tek tip vatandaş inşası 

Türkiye 100 yıllık bir akıl tutulmasından,  1000 
yıllık bir geleceğe yelken açmanın hazırlığını yapıyor.  
Cumhuriyetin kurucu kadroları bu toprakların ruhu-
nu ve tarihini doğru okuyamadılar,  halka tek tip bir 
vatandaşlık dayattılar. Bu tipolojiye uymayan kesimleri 
ise ötekileştirdiler, sistem dışına ittiler. Gayrimüslimle-
ri, Alevileri, Dindarları ve Kürtleri hedef alan bu poli-
tikaların uzun erimli olması tabiî ki mümkün değildi. 

Sisteme muhalefet 

Gayrimüslimler, Aleviler, Dindarlar ve Kürtler bu 
tek tipleştirmeye karşı yurtiçinde ve dışında, siyasi veya 
silahlı çok farklı şekillerde direndiler. Mücadelenin ana 
eksenini demokratik sistem ve kurumlar oluşturdu. 
Türkiye demokrasisi de darbelere rağmen kör topal bir 
şekilde de olsa varlığını sürdürdü. 

Türkiye demokratik seçimler zeminini koruması, 
kesintili de olsa değişim yönünü hep yukarı doğru mu-
hafaza etmesi, AB müzakere sürecinin dinamizmi ile 
yapmış olduğu demokratik dönüşüm ile diğer Ortado-
ğu ülkelerinden oldukça farklı ve ileri klasmanda oldu. 

Bu nedenledir ki; Arap Baharı adı verilen kitlesel 
ayaklanmalar Türkiye’de gerçekleşmedi. Ayaklanma 
ortamı oluşturmaya yönelik çabalar da karşılıksız kaldı.

PKK’nın Silahsızlandırılması  

Türkiye Ortadoğu’da sınırların yeniden çizildiği 
bir dönemde kendi iç sorunlarını tamamen çözmüş 
olmayı önemsiyor. Demokratikleşme, yeniden yapılan-
ma ve yeni bir Anayasa yapımının önündeki en büyük 
engel olan silahlı bir örgütün varlığını sonlandırmayı 
hedefleyen bu süreç biraz da bu isteğin bir sonucu. 

Bu sürecin başarılı olması halinde; toplumun ner-
deyse %80’ini hedef alan ittihatçı zihniyet ve bunu esas 
alan sistem kurgusunun tamamen değişme/yok olma 
ihtimali var.

Çözüm süreci adı verilen ve nihai hedefi PKK’nın 
silahsızlandırılması olan sürecin ayak seslerini  ilk kez 
2012’nin sonlarına doğru fark etmeye başladık. İmra-
lı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın Başbakan ve 
Adalet Bakanı’na yazmış olduğu mektuplarıyla baş-
layan sürecin devamında, BDP’li milletvekilleri Ayla 
Akat Ata ve Ahmet Türk İmralı’ya giderek, Öcalan’ın 
silahsızlandırılmayı hedefleyen bir görüşme içerisinde 
olduğu bilgisini kamuoyuna açıkladılar. 

Aslında bu her iki taraf için de bir ilk değildi. 
PKK’nın silahsızlandırılması daha önce Özal, Demirel, 
Erbakan, Yılmaz, Ecevit, Bahçeli tarafından da denen-
miş,  ancak kimi zaman örgüt kimi zamanda devlet 

Akil
İnsanlar

Tecrübesi

Av. Mehmet Emin Ekmen
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içinden çetecilerin müdahalesi ile başarısız olunmuş-
tu. Son 10 yılda  2005-2009-2011’de silahsızlanmanın 
denediğini ancak başarısız olunduğu da bir sır değil 
artık. Bu kez başarılı olunur mu? Açıkçası ben oldukça 
ümitliyim. 

Süreci yöneten aktörlerin dayanıklılığı 

Sürecin altı aylık tecrübesine baktığımızda; eski 
Türkiye’de süreci çöpe attıracak birçok önemli müda-
halenin taraflarca soğukkanlılıkla göğüslendiğini görü-
yoruz. Ocak ayı başında yaşanan bazı karakol baskınla-
rı, Nusaybin’deki çatışmada bir PKK’lının öldürülmesi 
ve buna farklı eylemlerle cevap verilmesi, Paris Cina-
yetleri, İmralı tutanaklarının sızdırılması, AK Parti ve 
Adalet Bakanlığı’na yapılan saldırılar hatta belki de 
ABD elçiliğine yapılan saldırı… Bu eylemlerin, her biri 
süreci sonlandırabilecek bir potansiyele sahip iken,  ta-
rafların yüksek kararlılık içeren iradelerine çarpıp so-
nuçsuz kaldığını gördük. 

Pozitif Adımlar 

Yaşanan bu olumsuzluklara karşı dirençli du-
rulurken, Akil İnsanlar heyeti ve TBMM’de Çözüm 
komisyonunun oluşması, PKK’nın önce ateşkes ilan 
etmesi ardından geri çekilmeye başlaması ve geri çe-
kilmenin tamamlanması için Temmuz ayı sonunun 
hedeflendiğinin  ilanı ise umudumuzu arttıran önemli 
gelişmeler oldu. 

Akil İnsanlar 

Dünya’da benzer çatışma çözümleri süreçlerinin 
birçoğunda bir araç olarak başvurulan Akil İnsanlar 
Heyeti bizde de oluşturuldu. Akil İnsanlar Heyeti di-

ğer örneklerde çözüm sürecinin bir tarafı, gözlemcisi, 
arabulucusu iken Türkiye’de çok daha farklı bir pozis-
yonda konumlandı. 

Heyet listesi ilan edildiğinde, bir takım eleştirilere 
rağmen, taraflar ve kamuoyu isim listesindeki çoğulcu-
ğa dair beğenilerini ifade ettiler. Bu listede yanlış gör-
düğümüz herhangi bir isim çıkarılıp yerine talep edilen 
başka bir isim eklenecek olsa yeni  listenin de eksiklik 
eleştirisi ile karşılaşabileceği gerçeğini görmek gerekir.

Çoğulcu bir kadro ve Ortak amaç

 Sonuçta; İslamcı, Demokrat, Liberal, Sosyalist, 
Milliyetçi, Türk, Kürt, Ermeni, Alevi, Sünni çok renkli 
bir kadro çözüme ve barışa inanarak yola çıktılar, elle-
rini taşın altına koydular. Aslında bu 63 kişinin çözüm 
sürecinin şekline, içeriğine ve sonucuna dair beklenti-
leri oldukça farklı gözüküyor. Heyetin tüm farklılıkları 
ile birlikte ortaklaştığı tek bir şey var;  kan akmasını 
durduracak ve sonlandıracak bu sürece destek veriyor-
lar ve devletin İmralı ile görüşmesinde beis görmüyor-
lar veya destekliyorlar.    

Akil İnsanların temel rolü; toplumun bu sürece 
dair; beklenti, umut, eleştiri, kaygı ve desteğini göz-
lemlemek, bu çerçevedeki gözlem ve talepleri karar 
alıcılarla paylaşmak şeklinde oluştu. Çalışma bitince 
ortaya çıkacak raporlar sadece hükümete sunulmayıp, 
kamuoyu ile de paylaşılacak. Raporların, sadece süre-
cin tarafları değil Türkiye’deki tüm devlet işleyişi, siyasi 
partiler, akademisyen ve gazeteciler için de sıra dışı bir 
bilgi kaynağı oluşturacağı açık. Bu raporlardan Türki-
ye’yi yakından izleyen uluslararası tüm aktörler de fay-
dalanacaktır şüphesiz.
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Toplumu Dinlemek 

Akil İnsanlar heyetinin çalışmalarını değerli kılan 
en önemli unsur ise; devletin ilk kez kendi dışından 
aktörler ile toplumu dinlemesi tecrübesi yaşanıyor. 100 
yıllık devlet geleneğindeki otoriter, projeci, tepeden 
inmeci, mühendislikçi yaklaşımlar göz önüne alındı-
ğında; bu tecrübe Türkiye devleti içinde çok önemli ve 
değerli bir paradigma değişikliğine işaret ediyor. Bugü-
ne kadar devlet vatandaşlarını dinlememiş iken şimdi 
tarafsız insanlar eli ile vatandaşlar dinlendi ve elde edi-
lecek veriler karar alma süreçlerinin dayanağını oluş-
turacak. 

Raporlar ve Yol Haritası 

Başbakan Erdoğan heyetin kendisine ve birkaç 
kez de kamuoyuna; heyet raporlarının, çözüm süreci-
nin yol haritasını belirlemede önemli hatta esas belir-
leyici olacağını belirtti. Akil İnsanlar heyetine çalışma 
usulü, prensipleri, içeriği hakkında bir çerçeve dikte 
edilmediği de biliniyor. Devlet 63 Akil insanın toplu-
mu dinlemesini, gözlem ve taleplerini de raporlamasını 
istedi. Bu raporlar her biri özel bir birikime sahip in-
sanların akıl ve duygu süzgecinden ayrı ayrı geçecek, 
bölgeler kendi içinde ortaklaşarak metin oluşturacak 
ve bunu devlete sunacak. 

Sonuç; çözim sürecinin yol haritasını klasik devlet 
aklının değil, toplumun bizzat kendisinin hazırlayacak 
olmasıdır. Akil insanların rolü de herhalde bir tür mo-
deratörlüktür. Bu çok önemli ve değerli bir tablodur.

Sürece Dair; 

Sürecin kendisine gelince; bu süreç silahlı bir ör-

gütün varlığını sonlandırmayı hedefliyor. Sürecin içeri-
sinde bir pazarlık, al/ver yoktur. 

Bu süreç bir son değil başlangıçtır. Türkiye’deki 
geleneksel vesayet sisteminin varlığını sürdürmede-
ki en önemli dayanaklarından birinin ortadan kaldı-
rılması açısından da oldukça önemli fırsatlar verecek 
bir süreçtir bu. Silahlı mücadelenin son bulmasının 
ardından bizi oldukça renkli ve zorlu bir siyaset süreci 
bekliyor. Kürt siyasetini yürütenler, taleplerini siyasetin 
ve toplumun gücünden faydalanarak dile getirecekler. 
Türkiye toplumu da bu talepleri dinleyecek, ortaklaşı-
lacak ve arkasına sığınılacak bir bahane de kalmadığın-
dan el birliği ile gereği yapılacak.

 100 yıldır ötelenmiş bazı hak ve özgürlüklere, 
ademi merkeziyetçi idari yapıya kısa vadede ulaşılacağı 
beklentisi/düşüncesi yanıltıcı olabilir. Sonuçta 100 yıl-
lık vesayet düzenine karşı, 10 yıldır oluşturulmaya çalı-
şılan bir demokratik denge var. Siyaset ve kurulu düzen 
arasındaki çatışma sona ermiş değil.  Silahsızlanma; 
siyasetin ve demokrasi kurumlarının elini müthiş güç-
lendirecek bir hamle olacaktır. 

İvedilikle atılacak pratik adımlar, yasal düzenle-
meler ve bir geçiş anayasası bizi bekliyor. Ardından,  
belki 5 yılı bulmayacak bir sürede, Türkiye’ye en az 100 
yıl yetecek demokratik, çağdaş, özgürlükçü, katılımcı, 
ademi merkeziyetçi yeni bir  anayasa. Evet yolun başın-
dayız, yapacak işimiz çok.   

Akil İnsanlar Heyeti Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi Grubu Sekreteri

Av. Mehmet Emin Ekmen
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Dün Lice’de bir kez daha yaşam hakkı ağır bir bi-
çimde ihlal edilmiştir. Dün güvenlik görevlileri bir kez 
daha gösteri ve yürüyüş hakkını kullanan yurttaşlara 
karşı gereksiz, ölçüsüz ve keyfi bir şiddet uygulamıştır.

Lice ilçesinde daha fazla karakol yapımına karşı 
tepkilerini ifade etmeye çalışan göstericilere güvenlik 
görevlileri;  doğrudan ve hedef gözeterek ateşli silahlar-
la ateş açmış, bir (1) gösterici yaşamını yitirmiş, dokuz 
(9)  gösterici ise ateşli silahla ağır şekilde yaralanmıştır.

Olayda silah kullanmanın esaslarına ve yasal 
usullere uyulmamış, güvenlik görevlilerinin öteden 
beri tanık olunan, gösterici sivil topluluklara öldürücü 
şiddet uygulama, silahla ateş ederek öldürme refleksi 
bir kez daha fütursuzca sergilenmiştir. Dün gece öldü-
rülen Medeni Yıldırım’ın otopsi işleminde; merminin 
vücudunun yaşamsal bölgesine isabet ederek, kalp ve 
akciğer gibi iç organlarını parçaladığı, yine yaralıların 
çoğuna arkadan ateş edildiği tespit edilmiştir. Bu tıbbi 
tespitler, güvenlik görevlilerinin topluluğu dağıtma ye-
rine doğrudan öldürme amacıyla ateş ettiklerini ortaya 
koymaktadır. Diyarbakır Barosu olarak, yaşam hakkı-
nın ağır bir ihlalini oluşturan bu katliamı kınıyoruz.

Adli ve idari makamlar duraksamadan, tarafsız, 
etkili ve hızlı bir soruşturma yürütmeli, bu suçun so-
rumluları derhal yargı önüne çıkarılmalıdır. Bu kez, 
adli ve idari makamlar daha önce sık sık yaptıkları gibi, 
olaydan sorumlu kamu görevlilerini koruma ve kolla-
maktan vazgeçmelidir.

Hele hele, “göstericiler birbirlerini vurmuşlar” 
gibi, gülünç, ayıp, bayat ve aynı zamanda suç oluş-
turan açıklama ve davranışlardan kaçınmalıdır. Bu 
ağır suçun delilleri titizlikle toplanmalı, korunmalı, 
soruşturma tam bir tarafsızlıkla yürütülmeli, sorum-
lular yargılanarak fiillerine denk bir cezayla cezalan-
dırılmalıdır. Olayda; doğrudan silah kullananlar, silah 
kullanma talimatını veren ve sorumluluğu bulunan 
tüm görevliler hakkında etkili bir idari soruşturma da-
yürütülmeli, derhâl görevlerinden uzaklaştırtılmalıdır. 
Yetkililer, bu olayda da;  “olay yargıya intikal etmiştir, 
idari soruşturma için de müfettiş görevlendirilmiştir.”  
gibi toplumu oyalamak ve konuyu zamana yayarak 
unutturma yoluna gitmemelidir.

Bu olayın soruşturması, benzerlerinin akıbetine 
uğramamalıdır. 28 Mart 2006’da Diyarbakır’da çoğu 
çocuk on (10) göstericinin öldürülmesi, çok kısa bir 
süre önce Şahin Öner adlı bir gencin yine şehir mer-
kezinde öldürülmesi ve benzer çok sayıda protesto 
eyleminde öldürülen onlarca ağır suçun faillerinin so-
ruşturulmadığı, adalet önüne çıkarılmadığı ve cezasız 
kaldıkları bilinmektedir. Toplumsal barışı tehdit eden 
en önemli faktörlerden birinin Devlet yetkililerinin bu 
adaletsiz tutumu olduğu bilinmemelidir.

Çok önemli ve hassas bir dönemden geçiyoruz. 
Kürt meselesinin çözümü çabalarının yoğunlaştığı, 
silahların sustuğu, silahlı güçlerin sınır dışına çekil-
me sürecinde olduğu, öte yandan Akil İnsanlar olu-
şumunun önerilerinin tartışılmaya başlandığı ve ba-
rışçıl çözüm umutlarının güçlendiği bir sırada böyle 
acı ve üzücü bir olayın meydana gelmesi dikkat çeki-
cidir. Barış ve çözüm süreci ne olursa olsun akamete 
uğramamalı, görüşme ve diyalog sürdürülmelidir.

Hükümet; toplumun ifade ve demokratik tepkile-
rini ortaya koyarak protesto hakkına tahammül etmeli 
ve saygı göstermelidir. Toplumun demokratik ve meşru 
talepleri dikkate alınmalı ve adım atılarak yerine getir-
melidir. Kürt toplumunun demokratik talepleri belirsiz 
değildir. Hükümet, “bu güne kadar birçok şey yaptık, 
daha ne yapalım” kolaycılığına kaçmamalıdır.

Hükümet, Kürt toplumunun taleplerini ve ne 
tür adımlar atması gerektiğini merak ediyorsa, bizzat 
kendisinin oluşturduğu Akil İnsanlar Heyetinin öneri-
lerine bakmalıdır. Özellikle Akil İnsanlar Güneydoğu 
Grubunun Raporunda ortaya konulan çerçeve ve sıra-
lanan talep ve öneriler Hükümet için çok iyi bir kılavuz 
ve iyi bir yol haritası oluşturmaktadır.

Öte yandan bu sürecin tarihi önemi herkes ta-
rafından idrak edilmelidir. Yüz elli yıllık, bu tarihi ve 
toplumsal meselenin çözümünün kolay olmadığı bi-
linmelidir. Hak ve hukuk mücadelesi sabırla ve ısrarla 
demokratik yöntemlerle sürdürülmelidir.

Kamuoyuyla saygıyla sunulur.

Lice’de  yurttaşlara 
karşı gereksiz, 

ölçüsüz ve keyfi bir 
şiddet uygulanmıştır. 

29.06.2013

Diyarbakır Barosu YK. adına
 Av. Tahir ELÇİ / Baro Başkanı
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Karara karşı protesto amaçlı 10 dakikalık durma 
eyleminden sonra açıklama yapan Baromuz Genel 
Sekreteri Av. Keziban YILMAZ açıklamasında; Son 
birkaç gündür Kamuoyunda; iki yıl boyunca Bingöl’de, 
E. A. İsimli kız çocuğuna 14 yaşından beri tecavüz 
eden ve cinsel istismarda bulunan 8 asker ile ilgili yü-
rütülen Soruşturmada yaşanan hukuksuzluğu hayret-
ler içerisinde izlemekteyiz.

16 yaşındaki E.A. isimli kız çocuğunun 2 yıl 
boyunca devlet erkini kullananlar tarafından tecavü-
ze uğramasının sorumlusu yargıdır. Yargı; dün N.Ç. 
dosyasında verdiği kararlarla N. Ç.’nin uğramış oldu-
ğu ahlak dışı aynı olaylara davet çıkarmış; bu davetin 
sonucunda bugün E.A. isimli 16 yaşındaki kız çocuğu 
mağdur edilmiştir.  

Bu gün E. A. İle ilgili soruşturma dosyasında 
yaşanan hukuksuzluklar; yargının, taciz, tecavüz ve 
istismar konularında eril zihniyetinin maalesef hala 
değişmediğini ve başka kurbanlar yaratmaya davet çı-
karmaya devam ettiğini bir daha göstermiştir.

Yıllardır Mahkemelerin dosyalarda suçun niteli-
ğine, sanığın kimliğine göre adalet terazisine şekil ver-
diğine tanıklık ediyoruz.

Biz bugün E.A.’ya adalet için Diyarbakır Adliye-
sinin önünde duruyoruz ve Adalet bekliyoruz. E.A. ile 
ilgili yürütülen soruşturma dosyasında verilen hukuk-
suz kararların karşısında duruyoruz. Diyarbakır Baro-
su olarak 16 yaşındaki E. A. İsimli kız çocuğumuzun 
yanında duruyoruz. Yargılamanın sonuna kadar da 
durmaya devam edeceğiz.” dedi..

Bingöl’de E.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismar 
soruşturmasında, çoğu kamu görevlisi çok 

sayıda şüphelinin serbest bırakılması kararı, 
Baromuzun sert tepsisine yol açtı.
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Dema ku em di Rêvebirîya Baroya 
Dîyarbekirê de  bûn (2000-2006) gellek 
şandên(heyetên) biyanî  dahatin Heremê 
û bi teqezî seredana Baroya Dîyarbekirê 
dikirin. Lewra,  him ji bo mafên mirovan 
û him jî ji bo pirsgirêka kurd, dîtin û ra-
manên Baroya Amedê ji bo wan  girîng bû.

Bi rastî, di seredana şandan  de, bi 
pirranî li ser mafê mirovan û di vî warî 
de guhertinên hiqûqî, pêvajoya Yekîtîya 
Ewropayê dihate nirxandin û kêşeya kurd 
jî di vê çarçovê de, bi gelemperî wek pirsek 
dîrokî  dihate rojevê.

Di van seredanan de, wek ku îro hi-
nek biryarên li ser zimên têne girtin de, 
Şandek(heyet) Îngilizî ji me hinek pirs ki-
rin. Bi rastî, ta îro di seredana şandan de, 
bi vî awayî pirsên taybetî nehatibû pirsîn. 
Pirsên şandê, ta dawîya li ser bikaranîna 
Zimanê Kurdî bû. Wek mînak, Baro, di 
vî warî de dikarin çi bikin? Dîsa, wek di 
danûstandina tiştan de, di têkilîya bazir-
ganî  de, di xizmetê şaredarîyê de bikaranî-
na Zimanê Kurdî  qedexe ye an na? Mînak, 
li dikanan û li bazaran de, li ser tiştên ku 
têne firotan, navên wan, taybetmendî û  
bûhaya wan ê bi kurdî nivîsandin çima 
nayên bikaranîn? Ger di bikaranîna zimên 
de pirsgirêkên hiqûqî  derkevin holê, wê 
demê erkek li ser milê Baroya Diyarbe-
kirê heye ku di vî warî de tekoşînek hiqûqî 
bide. Gelo hûn wek sazîyek hiqûqî di vî 
warî de çi dikin? 

Bi rastî em ji bo pirsek wiha ne amade 
bûn. Berdevkê me, bersîvek qedexebûna li 
ser Zimanê Kurdî bi gelemperî da. Lê şan-
da ku hatibû, bi bersîva me tetmîn ne bû û 

gotin ku “Gelo hûn, ta vî mafî wek pratîk 
bikarneynin û di nav xwe de zimanê xwe 
nekin bazarê, û hûn li benda guhertinên 
zagonî (qanûnî) bin, dê çawa mafê Zimanê 
Kurdî wê bikeve rojevê. Ger hûn, hiqûqa 
ku ji bo we, bi destên desthilatdaran hatibe 
sazkirin qebûl bikin, dê çawa mafê we, bi 
dest we keve? Bi ya me, him ji alîyê hiqûqa 
navnetewî û him ji alîyê hiqûqa navxeyî de, 
ji bo bikaranîna Zimanê Kurdî, di bazarê û 
jîyana bazirganî de tu asteng nîne, û hûn 
bi destê şaredarîyên xwe, dikarin Zimanê 
Kurdî di nav jîyana tîcarî kin.” 

Zimanê Kurdî rûmet û wîjdanê gelê 
Kurd e. Ev rûmet û wîjdan, gere di her 
warî de têkeve jîyanê. 

Di vê pêvajoyê de, erka herî mezin 
dikeve ser sazîyên kurd û bi taybetî dike-
ve ser milên şaredarîyan. Îro, kurd bi rêya 
şaredarîyan, li Bakurê Welêt xwedî erkek 
mezin in û desthilatdar in. Divê ev erka û 
desthilatdarîya, peywirên xwe yên bajar-
vanîyê bi awayekî rasyonalî, vekirî û de-
mokratîk bînin cîh. Gere sazîyên kurd ne 
li bende guhertinên yasayî bin. Ji bona wî, 
gere di warê bikaranîna Zimanê Kurdî de 
xwedî biryarên stratejîk bin. 

Mijara herî  girîng jî ev e ku, Şa-
redarîyên Herêmê, karin ji bo xebatkarên 
xwe qirêş û holên dayikî vekin û Zimanê 
Kurdî li vir fêrî zarokan bikin. Li gor ku ez 
dizanim ji bo van  sazîyana, ji ber ku ne di 
statûya sazîyên perwerdehîyê de ne, dê tu 
astengên yasayî jî nîn be. Tê zanîn ku ev 
çend salên dawîyê ji alîyê wezareta perwer-
deyîyê ve gellek holên dayikî û berdibistan 
hatine vekirin da ku zarokên kurd di 4-5 

Av. Fahri KARAKOYUNLU

Ziman û Jîyan
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salîyên xwe de bi hêsanî  asîmîle bibin. Ji 
bo vê, gere kurd  li hemberî polîtîka asîmî-
lasyonîst, sazîyên alternatîf yên wek min li 
jorê dîyarkirî di jîyanê de pêk bînin. 

Daxwazîya mafê “bi  zimanê dayikî 
perwerdebûyîn” di çareserkirina kêşeya 
kurd de xeleka herî girîng e.

Gava ku mirov, kêşeya kurd, wek mafê 
bidestxistina çarenûsîya neteweyî bibîne, 
bi rastî çareserkirina mafê zimên û çandê, 
bi desthilatdarbûnê, bi dewletbûnê ve girê-
dayî ye. Bidestxistina çarenûsîya Netewa 
Kurd, kêşeyeke dîrokî û sîyasî ye. Ji ber vê, 
dê gellek dem û pêvajoyan biborîne. Lê  bi 
rasti, ta ku  bigîhije wê qonaxê, divê hinek 
merheleyên girîg; wek mafê zimên û çandê 
bidestxîne. Ji ber ku, him rê li ser pişafti-
na bête girtin, him jî, li dora zimên dîrok, 
hest û ramanên gel bê hûnandin. Divê ev 
tekoşîna, bi her awayî  di vî warî de binge-
hek hiqûqî biafirîn e. Wisa tê xwuyakirin 
ku, kêşeya kurd li Bakûrê Welêt, dê li ser 
mafê zimên û çandê ji xwe re rê veke.

Li gor hiqûqa navnetewî mafê zimên 
û çandê, wek mafekî rewa tê qebûlkirin û 
şert û mercên navnetewî jî, ji bo vî  mafî, 
rê dide tekoşîna dîplomasîyê. 

Wekî ku tê zanîn, daxwazên mafên 
zimên û çandê, di cîhana îroyîn de, hergî 
diçe dikeve rojevê. Tu dewletên demok-
ratîk nikarin li ber van daxawazên rewa, 
meşrû û ahlaqî bisekinin. Lewra, dewletên 
li ser fikrê netewî hatine damezirandin, 
îro ji wê felsefa yekalîtî dûrdikevin, rastîya 
civakê dibînin û xwe ji nû ve, bi rêkûpêk 
dikin. Pir-alîtî, pir-olîtî û pir-zimanîtî û 
pir-çandîtiyê qebûl dikin. Ev rewş, ji bo 
dîplomasîya kurd rewşek erênî ye. Kurd 
her çiqas daxwazên xwe yên sîyasî bi her 
şêweyî tîne ziman jî, li gor min, kurd çiqas 
karibin mafê bi Zimanê Kurdî Perwer-
deyîyê daxwaz bikin û bi dîplomasîyek xurt 
vê daxwazê li her platforma navnetewî û li 
nav welêt di rojevê kin, serkeftina vî warî, 
wê rê li daxwazên hiqûqî û sîyasî jî veke.

Ger kurd, bi rasyonalîtek navnetewî û 
hiqûqî ji bo mafê zimên bitêkoşin û derfetên 
ku di destê wan de heyî bikarbînin, dê ji alîyê 
dîplomasîya navnetewî de, Dewleta Komara 
Tirkîyê têke tengasîyekê û mecbûrî guher-
tinên zagonî û îhtiraz nîşandayîna wan yên 

li ser peymanên navnetewî zûtir  bikin.

Îro, jîyanek bi du zimanî, ta sê zimanî 
xwe li nav dinê hergî diçe dide hîskirin û 
li gor van daxwazana hiqûqa dewletên 
demokratîk xwe diguherînin. Ji bona van 
dewletan, jîyanek bi du zimanî, ber bi dew-
letên bi du zimanî ve diçe û ev destkeftinan 
ji bo wan dewletan û civatan dibe rûme-
tek. Ev destkeftinan û lihevhatinan, ji bo 
hemwelatîyan îmkanên bihevrejîyanê dia-
firînin û dibe bingeha hemwelatîbûyinê jî. 

Bi rastî, ger kurd li hêvîya guhartinên 
zagonî bipên, dê ev guhartinan bi hêsanî 
ne be. Ji ber  ku hinek mafên rewa tu carî 
xwe bi hiqûqa ku vî mafî înkar kirî re girê-
nade.  Ji xwe ya ku vî mafî dike maf, tay-
betmendîya wî ya rewa û ehlaqî ye. Ger 
ne wisa ba, ev mafana dê çawa bihatana bi 
destxistin?

Dewleta Komara Tirkîyê, gere îh-
tirazên ku dane  ser peymanên navne-
tewî yên qebûlkirî de rake, û wek mafekî 
hiqûqî,   perwerdeyîya bi zimanê kurdî 
nas bike.

Ji bo kurda mafê zimên, mafê hebûna 
gelê kurd e, mafê erdnîgarîyekê, mafê dîro-
kekê, mafê çandek bi naverok û bi rûmet, 
mafê çarenûsîya Netewa Kurd e. Ji ber vî, 
pradîgma damezirandina  Komara Tirkîyê 
– her çiqas bingehek hiqûqî nîn be jî, di 
demên vê dawîyê de li ser Ziman û Çanda 
Kurdî, wek pratîk serbestîyek heye -  gere 
bi her awayî bê te guherandin û qeyd û 
bendên ku li dor Zimanê Kurdî hatîye pê-
çandin, bi yasayên pozîtîv bê te qebûlkirin. 

 Herkes dizane ku,  hinek maf hene 
rewa, meşrû û ahlaqî ye; ji bo vî, ev mafana 
li ser her yasayî ne. Yên ku bi navê hiqûqê, 
van mafana qedexe dikin û ji civakên ku 
ji van mafana bêpar manin  jî, rêz lêgirti-
na van yasayan dikin, bila zanibin ku ev 
daxwazên wan, ne ahlaqî û ne jî mirovahî 
ye. Ji ber vî, di wîjdanê gelê kurd û raya-
giştî de, êdî qedexekirin, astengkirin û 
hinek yasayên ne meşrû û ahlaqî, bê wate 
mane. Ji bo vî, werin em ji zimanê hevudu 
fêm bikin û bi jîyanek du zimanî dest bi 
jîyanek rûmet bikin.
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Baro Başkanımızın Konferans açılış konuşması: 

“Tehcirin yıldönümünde Diyarbakır Ermeni-
leri” konulu Konferansımıza hoş geldiniz. Diyarba-
kır Barosu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Yarın “24 Nisan”, Ermeni halkının çok acı bir 
günü. Anadolu ve Mezopotamya’nın en kadim halk-
larından biri olan Ermeni toplumu, 24 Nisan 1915’te 
tarihin o güne kadar tanık olduğu en büyük felaket-
lerden birine maruz kalmaya başladı. Ermeniler de 
1915 yılında yaşananları “Medz Yeğern”, yani BÜ-
YÜK FELAKET olarak ifade etmektedir. Kürt toplu-
mu olarak kardeş Ermeni halkının bu büyük acısını 
paylaşıyoruz. Soykırımda yaşamını yitiren bir mil-
yonu aşkın sivil-masum Ermeni’yi bu gün Diyarba-
kır’da saygıyla anıyoruz.

Milattan Önce (MÖ) beşinci (5.) yy’den beri 
Anadolu ve Mezopotamya’da yaşayan, daha Milat-
tan Sonra (MS) beşinci yy’da kendine ait bir alfabe-
si olan, dünyadaki en eski ve zengin bir dil, kültür 
ve medeniyete sahip olan Ermeni halkına ne oldu? 

Geçtiğimiz yüzyılın başında, iki milyon civarında 
nüsufuyla Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan, Di-
yarbakır şehir merkezinde nüfusun üçte birini oluş-
turan, bizim gibi bu coğrafyanın, bu toprakların sa-
hibi olan bu halka ne oldu ve bu halk şimdi nerede? 
Bu kadim halk şimdiki kuşaklar için neredeyse, “bir 
varmış bir yokmuş, bir zamanlar buralarda Erme-
ni denilen bir halk yaşarmış” biçiminde adeta sa-
dece bir efsane gibi anılmaktadır. 

Ermeni halkıyla ilgili büyüklerimizden duy-
duğumuz birkaç söz bile bu halka neler yapıldığı-
nı yeterince dile getirmektedir. “Fermana Fıla ra 
bubu”, ”Fıle hemu kırkırın” sözleri, aslında Ermeni 
Jenosidi ile ilgili tarihi ve hukuksal bir tartışmaya 
gerek bırakmayacak açıklıkta Ermeni halkının nasıl 
bir uygulamaya maruz kaldığını çok açık şekilde 
ifade etmektedir.

Evet, Ermeni halkı resmi ve sistemli bir politi-
ka uyarınca etnik bir temizliğe, diğer bir anlatımla 
soy kırıma, ya da uluslararası tanımla Jenoside uğ-

Tehcirin yıldönümünde Diyarbakır Ermenileri
konulu konferans yapıldı

23.04.2013
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ramıştı. Doğrudur; o tarihte, yani 1915’te Birleşmiş 
Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesine 
ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme” yoktu. An-
cak; 1948 tarihli bu Sözleşmedeki Jenosid tanımının 
mimarı ve yazarı olan Polonyalı hukukçu Raphael 
Lemkin’in “ben soykırım suçunu Ermeni halkına 
yapılanlardan esinlenerek düşündüm ve kaleme 
aldım. Zira bir insanı öldüren, cinayetten yargıla-
nıyor, ama bir milyon insanı öldüren ise yargıla-
namıyor” sözünü burada hatırlatmak isterim.

Nitekim bu Sözleşmenin giriş bölümünde şu 
ifadeye yer verilmiştir: “…soykırımın, Birleşmiş 
Milletlerin ruhuna ve amaçlarına aykırı olan ve 
uygar dünya tarafından lanetlenen, uluslararası 
hukuka göre bir suç olarak beyan edilmesini dik-
kate alarak, tarihin her döneminde soykırımın 
insanlık için büyük kayıplar meydana getirdiğini 
kabul ederek, insanlığı bu tür bir iğrenç musibet-
ten kurtarmak için uluslararası işbirliğinin gerekli 
olduğuna kanaat getirerek aşağıdaki hükümlerde 
anlaşmışlardır” denilmiş, uluslararası toplum tara-
fından soykırım suçu yasaklanmış ve cezalandırıl-
ması öngörülmüştür. Sözleşmenin 2.maddesi, soykı-
rımı; “..ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu 
kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıy-
la işlenen: a) Gruba mensup olanların öldürülme-
si, b) Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel 
veya zihinsel zarar verilmesi d) Grubun bütünüyle 
veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı 
hesaplanarak yaşam şartlarının kasten değiştiril-
mesi, d) ….e) Gruba mensup çocukları zorla bir 

başka gruba nakletmeyi”, soykırım suçu olarak ta-
nımlamıştır. Uluslar Arası Ceza Mahkemesi (UCM) 
Roma Statüsü de benzer bir tanım getirmiştir.

Tehcir Kanunu olarak bilinen ve asıl adı “Savaş 
zamanında hükümet uygulamalarına karşı gelenler 
için asker tarafından uygulanacak önlemler hakkında 
geçici kanun” 27 Mayıs 1915 tarihinde kabul edilmiş, 
1 Haziran 1915 günü dönemin resmî gazetesi Tak-
vim-i Vekayi’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

İttihat ve Terakki Partisi “Tehcir Kanunu” adı 
altında, görünürde yasal bir altyapı da oluşturmuş, 
askeri birlikler ve istihbarat örgütü Teşkilatı Mahsu-
sa aracılığıyla bir milyonu aşkın sivil insanı, Suriye 
sınırına, Der’a Zor Çölüne doğru tehcire, ölüm yol-
culuğuna çıkarmıştır. 

Teşkilatı Mahsusa, bir plan dâhilinde önce bu 
halkın aydınlarını, din adamlarını, eşraf ve kanaat 
önderlerini tutuklamış, çoğunu işkence uygulama-
larından geçirerek katletmiş, ardınan katliamı uy-
gulamaya başlamıştır. 24 Nisan 1915’te Ermeni top-
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lumunun önde gelenleri tutuklanarak Anadolu’ya 
sürülmüş, aralarında milletvekilleri, tanınmış yazar 
ve şairler, sanatçılar, din adamları ve işadamları da 
bulunanların çoğu sürgünde ya ölmüş veya öldü-
rülmüştür. İşte Ermeni toplumu bütün dünyada bu 
günü Soykırım Günü olarak kabul etmektedir.

İstanbul’da yapılanların bir benzerini de Diyar-
bakır Valisi olan Dr. Reşit Diyarbakırlı Ermenilere 
uygulamıştır. Elbette Ermeni halkına yapılan zul-
me, resmi politika ve uygulamalara başta Kürt aşiret 
ağaları olmak toplumun bir kesimi de ortak olmuş-
tur. Hepimizin okuduğumuz veya büyüklerimiz-
den duyduğumuz Ermenilere yapılan utanç verici 
bir hikâyesi vardır. Geçmişle yüzleşmede “Ermeni 
hakikatinin” çok kilit bir mesele olduğunu düşü-
nüyorum. Kendi payımıza bizim de toplum olarak 
bu hakikatle yüzleşmemiz önemlidir. Bu hakikatin 
tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmasına herkesin katkı 
sunması gerekiyor. Elbette resmi tarih ve ideoloji Er-
meni toplumuna karşı işlenen bu utanç verici suçu 
inkâr etmekte, bu nedenle suçun delillerini de gizle-
mektedir. Ancak, on yıllardır çok zor şartlar altında 
hak-hukuk mücadelesi veren Kürt toplumu, kardeş 
Ermeni halkına uygulanan vahşete ilişkin hakikatin 
ortaya çıkmasına yardımcı olmalıdır.

İşte bu gün Londra’daki Gomidas Enstitüsü Di-

rektörü olan ve “Mavi Kitap” adlı kitabın da yazarı 
olan tarihçi Sayın Ara Sarafian Diyarbakır Ermeni-
leri hakkında tarihi bilgi ve belgeleri bizimle payla-
şacaktır. Sarafian sunuşunu bazı görsel materyaller 
eşliğinde yapacaktır.

Daha sonra katılımcıların sorularıyla söyleşi-
mizi sonlandıracağız. Toplantımıza katıklarından 
dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı-
na teşekkür etmek isterim.

Bir kez daha mazlum Ermeni halkının acısını 
paylaşıyor, soykırım suçunu lanetliyor, hakikat ile 
yüzleşildiği ve adaletin gerçekleştiği bir dünya dile-
ğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Tahir Elçi / Avukat
Diyarbakır Barosu Başkanı. 
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Tüm meslektaşların
5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun

05.05.2013 Diyarbakır
Değerli basın mensupları;

Bu gün 5 Nisan Avukatlar Günü. Tüm meslektaş-
larımın Avukatlar Gününü kutluyorum. 

Avukatlar; hak arama özgürlüğünün, savunma 
hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesidir. 
Toplumun bir arada yaşamasını sağlayan en temel de-
ğer adalet ise, adaletin temel unsuru da avukat ve avu-
katlık mesleğidir.

Bireylerin rahatlıkla avukata ulaşamadığı, avuka-
tın da tam bir bağımsızlık ve özgürlük içinde ve etkili 
şekilde mesleğini yürüterek yargılama faaliyetine katı-
lamadığı bir toplumda, adil yargılama hakkından söz 
edilemez. 

Avukatlar Günü vesilesiyle gerek mesleğimizle 
ilgili gerekse de toplumun gündeminde bulunan kimi 
toplumsal sorunlara ilişkin görüşlerimizi sizin aracılı-
ğınızla kamuoyuyla paylaşmak isteriz. 

Yıllardır ifade ede geldiğimiz, aynı zamanda hak 
arama özgürlüğünün önünde engel oluşturan mesleki 
sorunlarımız bütün ağırlığıyla sürmektedir. Öteden 
beri mesleğimize ve meslek faaliyetlerimize ilişkin en 
ciddi sorun, adli ve idari makamların avukatlara yöne-
lik tutum ve davranışları, avukatlara yönelik baskılar, 
engellemeler ve ceza soruşturmalarıdır. 

Avukatlık Yasasının, “Yargı organları, emniyet 
makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları avukat-
lara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak 
zorundadır.” şeklindeki açık ve emredici düzenleme-

sine rağmen, hala yurttaşlara hukuki yardım sunmak 
için başta kolluk birimleri olmak üzere çeşitli kamu 
kurumlarına giden meslektaşlarımız, zorluklar ve en-
gellerle karşılaşmaktadır. 

Hiçbir demokratik ülkede tanık olunamayacak 
şekilde; duruşmalardaki söz ve davranışları nedeniyle 
başta Diyarbakır Barosu üyeleri olmak üzere avukatlar 
kitlesel soruşturma ve tutuklamalara maruz kalmakta-
dır. Diyarbakır’da “KCK Ana davası” olarak bilinen da-
vada müdafilik yapan 103 avukat hakkında soruşturma 
sürdürülmekte, İstanbul’da devam eden başka bir da-
vada ise kırkı (40) aşkın avukat yargılanmaktadır. Kısa 
bir süre önce tutuklanan Çağdaş Hukukçular Derneği 
(ÇHD) üyesi dokuz (9) meslektaşımızla birlikte halen 
kırka yakın meslektaşımız tutuklu olarak yargılanmak-
tadır. Dört (4) yıldır tutuklu olarak yargılanan meslek-
taşlarımız bulunmaktadır. Savunma hakkına ağır bir 
müdahale oluşturan ve savunma dokunulmazlığını 
ortadan kaldıran bu uygulamaları kabul edilemez bu-
luyor, protesto ediyoruz. 

Aynı zamanda vatandaşların adliyeye ve adalete 
ulaşmalarını da zorlaştıran ve avukatların günlük mes-
leki faaliyetlerini de engelleyen uygulamalardan biri de, 
Diyarbakır Adliyesinin çevresinde ve girişinde yaşanan 
sorunlardır. Binanın bahçe duvarı, ana bina giriş kapı-
sının yanı sıra, Adliye Binasının etrafındaki kamuya 
açık yol ve alanlar da metal barikatlarla çevrelenerek 
kapatılmış, bireylerin güvenle ulaşabildikleri bir mekân 
olması gereken Adliye Sarayı âdeta askeri bir kamp gö-
rünümü almıştır. Hem demir barikatlarda oluşturulan 
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arama noktaları hem Adliye girişindeki x-ray cihazının, 
avukatlar bakımından yasal bir dayanağı bulunmadığı 
gibi, mesleki onurumuzu da zedeleyen ve günlük mes-
leki yaşamımızı çekilmez hale getirmektedir. Zaman 
geçirilmeden bu uygulamaya son verilmesini istiyoruz. 

Öte yandan Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 
hükümleri uyarınca, şüpheli ve mağdurlara hukuki 
yardım sunmak üzere görevlendirilen avukatlara 
ödenen ücret, mesleğimizin onur ve saygınlığın 
zedelemektedir. Çok cüzi ücretlerle, gece-gündüz 
şehrin çeşitli bölgelerinde ve merkeze uzak karakollara 
giden meslektaşlarımıza genel bir masraf ödenmediği 
gibi, minibüs ücreti gibi kabul edilemez bir yol ücreti 
önerilmektedir. Avukatlar için artık bir angaryaya ve 
gayri insani bir muameleye dönüşen bu soruna bir an 
önce çözüm bulunmasını bekliyoruz. Diğer kamusal 
hizmetlere kaynak ayıran Hükümet, adaleti ve adaletin 
gerçekleşmesinin en temel unsuru olan avukata 
ulaşmayı, önemsiz bir faaliyet olarak görmekten artık 
vazgeçmelidir. 

Değerli basın mensupları, daha ifade edilecek çok 
mesleki sorunumuz olmakla birlikte, Avukatlar Günü 
vesilesiyle asıl toplumun gündeminde olan konulara 
ilişkin görüşlerimizi sizlerle paylaşmak isterim.

Diyarbakır Barosu; silahların susmasına, silah-
lı güçlerin çatışma alanlarından çekilmesine ve Kürt 
meselesinin bundan böyle silah ve çatışma ekseninden 
barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözüm bulunmaya 
çalışılacağına ilişkin açıklama ve gelişmelerden büyük 
bir memnuniyet duymaktadır. Otuz (30) yılı aşkın bir 
süredir devam eden ve elli (50) bine yakın insanımızın 
yaşamına mal olan bu sorunun demokrasi, eşitlik ve 
kardeşlik esası üzerinden çözülmek istenmesi önemli 
ve tarihi bir dönemi ifade etmektedir. Bu sürecin, her 
gün yeni ve pozitif adımlarla geliştiğini büyük bir ilgiy-
le izliyoruz. Diyalog ve müzakere sürecinin sorunun 
nihai çözümüne kadar devamını umuyor, herkesi bu 
konuda katkı sunmaya davet ediyoruz. 

Silahların sustuğu, silahlı güçlerin çatışma alanla-
rından çekilmeye başlanacağı bu sırada, kamuoyunda 
canlı bir tartışma ve pozitif bir hava oluşmuştur. Nor-
malleşmenin sağlandığı bu ortamda hızla demokratik-
leşme adımları atılmalıdır. Bu çerçevede yeni anayasa 
yapımı süreci hızlandırılmalı, Kürt yurttaşların kültürel 
kimlik, ana dilinde eğitim vb. temel toplumsal hakları 
anayasal güvenceye kavuşturulmalıdır. 

Çatışma sürecinin yıkıma uğrattığı toplumsal 
yaşamın her alanında hızla bir onarım programı 
oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Halen aydınlanmayı 
bekleyen ve zaman aşımına uğrama tehlikesi bulunan 
binlerce gözaltında kayıp, faili meçhul cinayet ve 
yargısız infazlar gibi kamu görevlilerinin sorumlu 
olduğu soruşturmalar hızla ve etkili şekilde ele 
alınarak sonuçlandırılmalı, Kürt toplumu adaletin 

gerçekleşmekte olduğunu görmelidir. Roboski’de 
yaşanan katliam soruşturmasının bir yılı aşkın 
süredir gizli yürütülmesi, şu ana kadar bu ağır suçun 
sorumlularının adalet önüne çıkarılmamış olması, bu 
dönemde de yargının adil olmayan tutumunu gözler 
önüne sermektedir. Bu konuda TBMM İnsan Hakları 
İnceleme Komisyonun Uludere Raporu da, toplumda 
hayal kırıklığına yol açmıştır. Henüz Roboski 
mağdurları, onların avukatları ve kamuoyunun 
soruşturma dosyasından haberdar olmadan Meclis 
Komisyonun, sorumluları akamaya çalışan ve ceza 
soruşturmasını da etkiler nitelikte bir raporu kabul 
etmesi, bu katliamın da karanlıkta kalacağına dair 
kuşkuları güçlendirmiştir. Birkaç gün önce küçük kız 
çocuğu Ceylan ÖNKOL’UN ölümü ile ilgili Takipsizlik 
Kararının verildiğini de kamuoyunun dikkatine 
sunmak isteriz. 

Adalet olmadan gerçek toplumsal bir barışın sağ-
lanamayacağını herkes bilmelidir. “Adalet bir kutup yıl-
dızı gibidir, geri kalan her şey onun etrafında döner.” 
Özdeyişi bir an olsun dahi akıldan çıkarılmamalıdır. 

Halen demokratik bir toplumda, ifade, toplanma 
ve örgütlenme özgürlüğü kapsamında sayılabilecek 
eylem ve etkinlikler nedeniyle, her hangi bir şiddet 
eylemine dolaylı dahi olsa karışmamış binlerce Kürt 
vatandaş yıllardır tutuklu olarak yargılanmakta, ağır 
ve adaletsiz cezalarla cezalandırılmaktadır. Bu adalet-
sizliğin sona ermesi için hızla yasal bir düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

Öte yandan Diyarbakır Özel Yetkili Ağır Ceza 
Mahkemesinde yargılanan ve henüz mahkeme 
karşısına bile çıkmamış yüzlerce tutuklu başta İzmir 
Aliağa /Şakran Cezaevi olmak üzere batı illerindeki 
cezaevlerine nakledilmişlerdir. SEGBİS ( Ses ve 
Görüntülü Bilişim Sistemi) denilen bir elektronik 
sistemle sanıkların savunmaları alınmaktadır. Adil 
yargılama hakkının en temel kuralı olan mahkeme 
önüne çıkma, hakkında hüküm verilecek yargıçla yüz 
yüze gelme hakkı bile insanlara tanınmamaktadır. 
Sanıkların mahkemede hazır bulunma hakkı derhal 
sağlanmalıdır. 

Diyarbakır Barosu tarihsel geleneğine uygun ola-
rak, “mücadeleci baro” kimliğini daha da güçlendire-
cek; adaletin gerçekleşmesi, insan haklarının hâkim 
kılınması için çalışmalarını etkili şekilde sürdürmeye 
devam edecektir. 

Savunma hakkına saygının tam olarak sağlandığı, 
mesleğimizin onur ve saygınlığının korunduğu, adil ve 
demokratik bir Türkiye dileğiyle 5 Nisan Avukat Gü-
nünü kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum.

Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu adına
Diyarbakır Barosu Başkanı

Av. Tahir EÇİ 
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Dünyaca ünlü, Kürt folk-caz sanatçısı Ciwan 
HACO ile doksanlı yıllarda yaşanan savaşta yaşamını 
yitiren kardeşinden Rojawa’ya ve Diyarbakır Barosu 
hakkındaki izlenimlerine kadar keyifli bir sohbet ger-
çekleştirdik;

5 Nisan Avukatlar Günü etkinlikleri kapsamında 
baromuz Kültür Sanat Komisyonu tarafından şehrimi-
ze davet edilen Ciwan Haco ile konser öncesi kaldığı 
otelin köşkünde kahvelerimizi yudumlarken, Kürtçe 
bir röportaj gerçekleştirmeye çalıştık. Haco’yu bildiği-
mizden daha yaşlanmış ancak ruhen daha genç gör-
düğümüzü itiraf etmeliyiz. Tutuk başlayan sohbetimiz 
sanatçının şiirsel tiratlarıyla yoğun bir sohbet havasına 
kavuştu.

Ramazan AYUS: Sayın Haco ülkene hoş geldin. 

Ciwan HACO: Hoş bulduk, siz de buraya hoş 
geldiniz.

Daha önce Kültür Sanat Komisyonumuz size rö-
portajın içeriği ile ilgili bilgilendirme yaptı. Doğrusu 
biz bir kaç soru hazırlamıştık, ama yazmadığımız ko-
nular da açılacak gibi görünüyor.

Ciwan HACO: Bence klasik sorulardan başla-
mayın 

İmran GÖKDERE: Öncelikle size tanıyalım. 

Ramazan AYUS: Bu çok klasik olacak atla-
yalım isterseniz.

Ciwan HACO: Evet daha iyi ve pratik olur 

Ramazan AYUS: Başkan da bunu size sor-
du, ömrünüzün büyük bir kısmı göçle ve yalnız 
olarak geçti. Çoğunlukla Avrupa da bulundunuz, 
son gelişmelerden sonra ülkenize kalıcı olarak 
dönmeyi aklınızdan geçirdiniz mi? daha so-

mut soracak olursak ömrünüzü geçirmeyi düşündüğü-
nüz bir ülke, bir kent belirli bir yer var mı? 

Ciwan HACO:  Evet bu soru daha güzel oldu. 
Beni böyle ısıtın işte, ısıtın ki işe yarasın.

Hepimiz bir ağızdan konuşmaya başlıyoruz genç-
liğimizin idolü, Ciwan ile bugün aynı masada bulunu-
yor olmamızın yarattığı heyecanı ile soruyoruz sorula-
rımızı gülümsüyor ve mutlu oluyor.

Ramazan AYUS: Bu coğrafyada yaşayan herkes 
nerdeyse şarkılarınızla büyüdü özellikle bizim kuşak, 
şarkılarınızla aşık olduk yeri geldi şarkılarınla içtik ve 
şimdi vatanında karşımızdasın.

Tuncay ERKUŞ: Ramazan istersen biraz da 
Ciwan konuşsun… gülüyoruz.

Ciwan HACO: İnsan toprağıyla vardır. İnsan hal-
kıyla yaşar, insan ülkesiyle büyür, insan milletiyle öz-
gür olur ve başarılı olur. Saygılı bir yaşam ancak kişinin 
kendi toprağında ken-
di halkıyla bir arada 
ve hür bir şekilde 
yaşayabilmesiyle 
m ü m k ü n d ü r. 
Gurbet ise bu-
nun tam tersi 
bir durumu 

Bi xwedê ev zilmekî mezine
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ifade eder. Gurbette vatanına uzaksın, halkına uzak-
sın özetle hiç güzel bir duygu ve durum değil. Gurbet 
insanı acıtıyor. Herkes gibi benim de gözüm ve aklım 
halkımda ve ülkemdeydi herkes gibi ben de doğduğum 
toprakları özledim ve ben o günleri asla unutamayaca-
ğım, bundan yüzde yüz eminim. Tabi ki benim de bir 
hasletim var ve eminim yakında bu da gerçekleşecek. 
Kişisel kaderimiz halkımızın kaderine bağlı gibi görü-
nüyor. İyi şeyler duyuyoruz. İyi şeyler olacak gibi görü-
nüyor. Ben şunu söylüyorum; “bu kavga artık dursun 
barış gelsin, barış olsun ve halkımız huzurla tanışsın”. 
Bu temennilerim sadece Kürtleri kapsamıyor. Tüm 
Türkiye halklarına huzur gelsin. Türkler de bu ülke için 
çok önemli. Bunlar olursa neden ülkeme dönmeme-
yim? Toprağıma, Amede…

Ramazan AYUS: Ciwan biraz özel olacak cevap 
verip vermemekte serbestsin, biraz araştırma yaptım ve 
kirli savaş döneminde 1994 yılında Van’ın bir köyünde 
senin bir kardeşinin de içinde bulunduğu militanlar öl-
dürülüyor ve cenazeleri öldükleri yerde topluca gömü-
lüyor. Hatırladığım kadarıyla kimyasal silah kullanımı 
söz konusu. Senin bu konuda çok çaban olmuş. Cena-
zeyi bulabildiniz mi? Devletin bu konuda çalışmaları 
nedir? Anıt isteğin yerine getirildi mi? O günden bu 
güne geldiğimizde değişen süreci de hesaba katarak 
değerlendirmelerini bize aktarabilir misin? 

Ciwan HACO:  Doğru söylüyorsun, seksen dörtlü 
yıllarda başlayan savaşta ben de bir kardeşimi kaybet-
tim. Kırk sekiz arkadaşıyla birlikte kimyasal silahlarla 
katledildiler. Tüm ailelerin ortak isteği çocuklarının 
mezarlarının bulunmasıdır. Tabi bu kolay bir iş değil. 
Kapsamlı bir keşif gerekiyor, çok zaman alacak bir işten 
bahsediyoruz. Bize bunu söylediler; bende kendilerine 
dedim ki, eğer teknik yönden imkansız ise yaşamını 
katledilenlerin hepsi için bir anıt inşa edilebileceğini 
söyledim. Şu ana kadar devlet tarafından bu yönde 
bir çalışma olmadı. Yardım da edilmedi doğrusu. Bu 
bir merdivenin basamaklarını andırır gibi… keşif ve 
diğer çalışmalar darken basamak basamak çıkılması 

gerekiyor. Öyle görünüyor ki, bizler yani şehitlerin aile-
leri bu işle ilgilenecek ve çocuklarımıza sahip çıkacağız.

Tuncay ERKUŞ: Diyarbakır Barosu olarak çalış-
malarımız Avrupa da nasıl karşılanıyor. Orada biliniyor 
muyuz? Özellikle siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Ciwan HACO: Elbette Diyarbakır Barosunu tanı-
yoruz ve haberlerinizi takip ediyoruz. Doğrusu bizleri 
gururlandırıyorsunuz, onurlandırıyorsunuz. Benim 
şahsen de duyduğum şeyler var. Bu coğrafyada yaşa-
yan insanlar için çok önemli bir duruş sergiliyorsunuz. 
Yoksul insanlardan ücret almadan davalarını takip 
ettiğiniz, onlara sahip çıktığınız çokça biliniyor. Bu 
kutlanacak bir davranıştır. Biliyorsunuz binlerce in-
sanımız suçsuz sebepsiz yere hapislerde yatıyor. Bunu 
herkes biliyor. On bine yakın insandan bahsediyoruz. 
En büyük umudum artık bu insanların özgür kalması-
dır. Onlar da halklarına, kız kardeşlerine, çocuklarına 
kavuşsunlar.  Çabalarınız kutludur.  Her zaman başarılı 
olmanızı diliyorum.

İmran GÖKDERE: Ciwan yeni projelerin var mı? 
Tarzın sürekli değişti pop, folk, etnik caz, caz derken 
şimdi de halk müziği ağırlıklı, VEGER adlı albümün 
raflarda.

Ramazan AYUS: Araya karışmadan duramaya-
cağım haberin vardır. Hülya hanım akil adam oldu.

Gülüyoruz…

Ramazan AYUS: VEGER’den sonraki projen ne-
dir? Müzikte bundan sonra hangi akımı takip etmeyi 
düşünüyorsun? Müziğimizi önemli oranda zenginleş-
tirdin ve Bundan sonra ne olacak?

Ciwan HACO: İtiraf ediyorum ve yeni projemi 
açıklıyorum. Elimde hiçbir şey yok ne olacağını doğru-
su ben de kestiremiyorum. 

Kahkahalarla gülüyoruz…

Tuncay ERKUŞ: Şaka yapıyorsun değil mi 
Ciwan?
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Ciwan HACO: Hayır! Gerçek, bu bakın ben nasıl 
yapıyorum biliyor musunuz? Bir albüm hazırlarken ona 
yüreğimi koyuyorum. O an yüreğimde ne varsa, yüre-
ğimde ne birikmişse müziğimi de bundan harmanlı-
yorum. Neyi seviyorsam onu söylüyorum. Doğrudur, 
müziğe yeni başladığımda tarzım çok garipsendi. Otuz 
yıl öncesinden bahsediyorum. Ama şimdi müziği-
min genel bir kabul gördüğünü mutlulukla ve şevinle, 
şükranla görebiliyorum. Müzik bir zenginliktir. Bu kül-
tür için de böyle, sanat için de böyledir. Umarım hal-
kım için yeni ve güzel eserler üretmeye devam ederim.

Tuncay ERKUŞ: Evet bunu da sorduk. Şimdi Di-
yarbakır hasretine gelelim. Şöyle sorayım. Şarkın her-
kesin dilinde, Diyarbekir Mala mina. Bir de min nave 
xwe kola li bircên Diyarbekir. Karar verdim şöyle sora-
cam. Tabi Diyarbakırlı da Kürt’tür, öte yandan Heseqelî 
de Kürt’tür. Ama Kuzey Kürtleri yönünden değerlen-
dirdiğimizde, Rojava’daki yangına yeteri kadar yardım 
ediliyor mu? Orada çok acayip bir süreç söz konusu, 
belki de sonu hayırlı olacak değil mi? Sen orada doğ-
dun, asıl ülken orası bizim tarafın yardımlarını yeterli 
buluyor musun?

Ciwan HACO: Vallahi benim asıl vatanım bu-
rasıdır.

Ramzan AYUS:  Doğru söylüyor. İsyanı ve dede-
sinin aşiretiyle sürgününü…

Ciwan HACO: Lakin benim vatanım Kürdis-
tan’dır. Kürdistan, Osmanlı döneminde bir eyaletti. İlle 
anlatmamız mı lazım? Bizzat Recep Tayyip Erdoğan da 
söyledi. Kürdistan eyaleti vardı. O zamanlar dörde ayı-
ran sınırlar yoktu ve bizler İstanbul Hükümetine yani 
Osmanlıya tabiydik. Bu bizim tarihsel realitemizdir. Ne 
yazık ki; vatanımız parçalandı ve herkes vatanımızdan 
bir parça aldı.  Doğru, şu an batı Kürdistan’daki halkı-
mız isyan halinde onlarda özgürlük ve bağımsızlık isti-
yor. O kadim zulüm ve zahmetten kurtulmak istiyorlar. 
Kürtlerin bir gerçekliği vardır. Kürdün uğradığı 

zulmün tarihte bir eşi daha yoktur.

Ramazan AYUS: Bunu başka hiçbir halk yaşa-
madı.

Ciwan HACO: Biz artık yeter diyoruz. Yeter zu-
lüm, yeter acı, yeter Allah’ım!…Bu zulmü artık Allah 
kabul etmez. Allah zulmü yasaklamıştır. Biz de diyo-
ruz ki; artık kardeşliğin zamanı geldi, özgürce 
yaşamanın vakti geldi. Kendi dilimizi konuşmanın 
zamanı geldi. Bundan büyük bir ayıp olur mu? 
İnsan olan bir dili yasaklar mı? Bu her şeyden 
önce insanlık için utanç vericidir. Siz tarih bo-
yunca bir halkın dilinin külliyen yasaklandığını 
hiç duydunuz mu? Böyle zulüm mü olur? Kürt-
lere işte bu reva görüldü. Yüreğim Rojava dadır. 
Oradaki kardeşlerimin yanındayım. İnşallah 
onlarda yakında tüm diğer kardeş halklar gibi 
özgür olacaklar. Bu çok şey istemek mi oluyor? Diğer 
halklara tanınan haklardan bir gram fazlasını istemi-
yoruz. Türk’ ün hakkı neyse bizim de o olsun! Farisin 
hakkı neyse bizim de o olsun! Ve Arapın hakkı neyse 
bizim de aynısı olsun. Almana, Azeri’ ye, Türkmen’ e 
ne hak tanınmışsa bizim de hakkımız odur. Ne fazlası 
ne eksiği…

Tuncay ERKUŞ: Savaşa hayır yani…

Ciwan HACO: Ölümlerden bıktık, sürgünlerden, 
yasaklardan bıktık, biz hiç kimseye zulüm etmedik. 
Dünyaya zararımız yok, ama dünya bize zulüm etti, ar-
tık yeter! Sesini yükseltiyor…

Bu cevaptan sonra bizde soracak bir şey kalma-
dığını anlayıp sustuk. Ciwan HACO’yu fikirlerle ha-
yallerle dolmuş bulduk. Biz sorduk o anlattı. Teşekkür 
ediyoruz.

Röportajı yapanlar; Av. Tuncay ERKUŞ,
Av. Ramazan AYUS, Av. İmran GÖKDERE



22
M

ak
al

e

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 
11.04.2013 tarihli Müdür TURGUT ve Diğerleri v. 
Türkiye (4860/09) kararı ile 6384 sayılı yasa ile öngö-
rülmüş olan hukuki prosedürü tüketilmesi gereken 
bir iç hukuk yolu olarak kabul etmiştir. 

Karara konu olayda; Ümmühan KAPLAN v. 
Türkiye(No:24240/07) pilot kararına atıf yapılmış-
tır. Ümmühan Kaplan v. Türkiye kararında AİHM 
öncelikle “pilot karar” usulünün uygulanmasına 
karar vermiştir. Başvurucu uzun yargılama süresin-
den şikayet etmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
(AİHS) madde 6 ve Türkiye’de aşırı uzun yargıla-
ma süresine itiraz edebileceği hiçbir hukuki yolun 
(AİHS m.13) bulunmadığından şikayetçi olmuştur. 
Mahkeme başvurucuyu haklı bulmuştur.

AİHM ise bu konuda yaptığı incelemeler sonu-
cunda sözleşmenin 6. ve 13.  maddelerinin ihlali ile 
ilgili şu tespitlerde bulunmuştur. 

Mahkeme, farklı ulusal mahkemeler önündeki 
davaların süresinin aşırı uzun olmasından ve Söz-
leşme’nin 6 § 1. maddesi tarafından konulan “makul 
süre” gereğine karşılık vermemesinden ötürü Türki-
ye aleyhine yöneltilen çok sayıda başvuru olduğunu 
tespit ettiğine dikkat çekmiş, bu bağlamda, Mah-
keme, Sözleşme’nin 6 § 1. maddesinin, sözleşmeci 
devletleri, yargısal düzenlerini, davaları makul bir 
sürede görme yükümü de dahil olmak üzere, kendi 
mahkemelerinin yükümlülüklerini yerine getirebi-
lecekleri bir şekilde düzenlemekle yükümlü kıldığını 
hatırlatmıştır.

 Bu bağlamda ve Daneshpayeh v. Türkiye dava-
sında (no.21086/04, §§ 28 ve 38, 16 Temmuz 2009) 
ortaya çıkartılan eksiklikler göz önüne aldığında, 
Mahkeme, bu tür ihlallerin uzun yıllardan beri tek-
rar ettiğini; Türk hukuk sisteminde yapısal ve siste-

matik bir sorun teşkil ettiğini düşünmektedir. Mah-
kemeye göre, burada Sözleşme’nin 6 § 1. maddesine 
aykırı bir uygulamanın söz konusu olduğunu belirt-
miş, Bu bakımdan, tarafların sunduğu unsurlar ile 
bilgiler ışığında ve kaydedilen uygulama bakımın-
dan davanın tüm olay ve olgularının incelenmesinin 
ardından, Mahkeme, hükümetin mevcut davada, 
daha önceki davalardan farklı bir sonuca götürebile-
cek hiçbir kanıt sunmadığını belirtmiştir. Söz konu-
su davada, Mahkeme, yerleşik içtihadını göz önüne 
alarak, somut olayda yargılama süresinin aşırı uzun 
olduğunu ve “makul süre” yükümlülüğünün yerine 
getirilmediğini belirtmiştir. 

Yine, Mahkeme, ulusal hukuk sisteminin, Söz-
leşme’nin 6 § 1. maddesinde belirtilen yargılama 
süresinin uzunluğuna ilişkin, Sözleşme’nin 13. mad-
desi anlamında etkili bir şikayet mekanizmasının 
bulunmadığını, daha önce Daneshpayeh davasında 
(anılan, § 37) tespit ettiğini hatırlatmış, somut olay-
da bu içtihattan ayrılmak için hiçbir gerekçe bula-
mamıştır. Bu nedenle, Mahkeme, Daneshpayeh da-
vasında (anılan, §§ 37 ve 38) vardığı sonuçlara atıfta 
bulunarak, iç hukukta başvurucuya davanın Söz-
leşme’nin 6 § 1. maddesi anlamında makul bir süre 
içinde görülmesine imkan tanıyan bir yol olmaması 
nedeniyle Sözleşme’nin 13. maddesinin ihlal edildi-
ğini belirtmiştir.

Söz konusu tespitlerin akabinde AİHM sözleş-
menin 46. maddesi tarafından öngörülen pilot karar 
prosedürün uygulanmasına karar vermiş ve benzer 
durumda mahkeme önünde birçok davanın bulun-
duğunu ve benzer şekilde birçok davanın mahkeme-
nin önüne geleceğini belirtmiştir. Bu anlamda davalı 
devlete söz konusu ihlali gidermesi için etkili bir 
yolu yaratması yönünde karar vermiştir. 

Nitekim kararda “yukarıda belirtilen hususlar 

Av. Recep AKDAĞ

6384 Sayılı Kanunun AİHM 
Tarafından Tüketilmesi  
Gereken İç Hukuk Yolu 

Olarak Kabulü
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göz önüne alındığında, davalı devlet, Sözleşme’nin 6 
§ 1 ve 13. maddeleri anlamında, kararın kesinleştiği 
tarihten başlamak üzere en geç bir yıl içerisinde, söz 
konusu anayasal başvurunun yürürlüğe girmesi ta-
rihinden önce incelenecek olan mahkeme önündeki 
derdest başvurularla ilgili olarak - özellikle yargı-
lama süresi benzer tekrarlanan davalarda, dava ko-
nusunun mahkeme önüne taşınmaması amacıyla iç 
hukuk düzeninde uygun ve yeterli bir düzeltme sağ-
lamaya imkan verecek etkili bir hukuk yolu düzenle-
melidir.” şeklinde bu hususu belirtmiş ve “ Mahkeme 
önünde derdest olan ve bireysel başvuru hakkının 
Anayasa Mahkemesi önünde yürürlüğe gireceği 23 
Eylül 2012 tarihinden önce işleme konulacak olan 
başvurular hakkında, davalı devlet, Mahkeme’nin 
içtihadında ifade edilen Sözleşme’nin ilkelerine uy-
gun olarak, diğerlerinin yanı sıra, İdari, Sivil, Ceza, 
İş, Ticaret ve Kadastro Mahkemeleri önünde devam 
eden davaların -Sözleşme’nin 6 § 1. maddesi anla-
mında-, makul süreyi aşması durumunda yeterli ve 
uygun tazmin sunan etkili bir iç hukuk yolunu Söz-
leşme’nin 44 § 2. maddesi gereğince, kararın kesin-
leştiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde uygulamak 
zorunda kalacağına; normal yargılama usulü yoluyla 
daha önce bildirilen bu tür başvuruların incelenme-
sinin yürütülmesi yetkisini saklı tutarak, kararın ke-
sinleştiği tarihten itibaren bir yıllık bir süre için he-
nüz bildirilmemiş ve 23 Eylül 2012 tarihinden evvel 
işleme konacak olan -aynı genel sorundan kaynakla-
nan- tüm başvuruların incelenmesinin ertelenmesi-
ne karar vermiştir.”

Söz konusu karar ile mevcut yapısal sorunun 
giderilmesi için Türkiye Hükümetine bir yıllık süre 
verilmiş olup, bu süre içinde 6384 sayılı “Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvu-
ruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne 
Dair Kanun” kanun 19.01.2013 tarihinde resmi ga-
zetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 9. 
Maddesi ile “Bu Kanun, 23.09.2012 tarihi itibarıyla 
AİHM nezdinde kaydedilmiş başvurular hakkında 
uygulanır” şeklinde belirtilmiştir. Nitekim bu tarih-
ten sonra yapılan başvuruların öncelikle Anayasa 
Mahkemesine Bireysel Başvuru Yoluyla taşınması 
gerekecektir. 

Söz konusu kanunun yürürlüğe girmesine mu-
kabil AİHM, 11.04.2013 tarihli Müdür TURGUT ve 
diğerleri v. Türkiye (4860/09) kararı ile 6384 sayılı 
kanunu bu bakımdan incelemiş ve kurulan iç hukuk 
yoluna atıf yapmış ve şu tespitlerde bulunmuştur. 
Söz konusu karara konu olay 7 Ocak 2009 tarihin-

de mahkeme önüne getirilmiş olup, başvurucular 
uzun yargılamalar ve buna karşı başvurulacak etkili 
bir hukuk yolu olmadığından şikayetçi olmuşlardır. 
Mahkeme kararı özetle şöyledir;

“ 6384 sayılı kanunla kurulan yol, Türkiye’ye 
karşı açılan yargılama süresiyle ilgili tekrar eden da-
valara çözüm bulma amacı taşıyan pilot karar usulü-
nün doğrudan ve somut bir sonucudur. Mahkeme, 
ulusal makamların bundan böyle bir iç hukuk yolu 
kurduğunu gözlemlemektedir. Mahkeme böylece, 
davalı Devletin, Bakanlar Komitesi tavsiye kararla-
rına ve Interlaken, Izmir ve Brighton konferansları-
nın sonuç bildirgelerine uygun olarak, iç hukuk dü-
zeyindeki yapısal bir sorunu çözerek üzerine düşen 
sorumluluğu yerine getirdiğini not etmektedir. 6384 
sayılı kanun, temel olarak, Türkiye’nin makul sürede 
yargılama yükümlülüğüne aykırılıkları telafi etmesi-
ne ve Mahkeme önündeki başvuruları azaltmasına 
ve hatta tamamen sonuçlandırmasına imkân tanıma 
amacı taşımaktadır.

Mahkeme, 6384 sayılı kanunun niteliğini ve ka-
bul edilişi sırasında içinde bulunulan bağlamı dik-
kate alarak, iç hukuk yollarının tüketilmesi şartının 
başvurunun yapıldığı anda değerlendirilmesi genel 
kuralına bir istisna yapılmasının haklı görülebile-
ceğini düşünmektedir. Şu durumda, Mahkeme’nin, 
ihdas edilen bu iç hukuk yolunun etkili ve erişilebilir 
olmadığını söylemesi davanın bu aşamasında müm-
kün değildir. Bu kanun, en başta Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi’nin, gerektiğinde Anayasa Mahkeme-
si’nin (AYM) ve en nihayetinde AİHM’in denetimi-
ne tabi olacak bir hukuk yolu kurmaktadır.

Mahkeme, başvurucuların, şikâyetlerini sonuca 
bağlama perspektifi sunan ve erişilebilir bir yol olan 
6384 sayılı kanunla kurulan tazminat komisyonuna 
başvurmaları gerektiğine hükmetmiştir. Bu hüküm, 
tazminat komisyonu ve ulusal mahkemeler tarafın-
dan verilecek kararlar ışığında, bu kanunla kurulan 
hukuk yolunun etkinliği ve gerçekliğinin denetlene-
bilmesi ihtimalini hiçbir şekilde etkilememektedir.”

Mahkeme söz konusu gerekçelerle başvuru-
cunun 6 ve 13. madde kapsamındaki şikayetlerinin 
iç hukuk yollarının tüketilmemesi sebebiyle 
reddedilmelisi gerektiğine karar vermiştir. Söz 
konusu karar ile 6384 sayılı yasa ile öngörülen pro-
sedür tüketilmesi gereken bir iç hukuk kuralı olarak 
tanınmış ve 23.09.2012 tarihinden önce yapılmış 
olan başvurular için tüketilmesi gereken bir iç hukuk 
yolu olarak kabul edilmiştir. 
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Çözüm süreci şu anda tamamen iki konu-
ya kilitlenmiş durumda,

Yeni Sivil Anayasa ve PKK’nin çekilme 
süreci

PKK’nın çekilme sürecinde çok ciddi so-
runların yaşanabileceğine inanmıyorum. Bu 
süreçte bilinçli olarak yaşatılmak istenen so-
runlara karşı sağduyulu davranılmalı, tahrikle-
re gelinmemeli ve yaşanacak sorunlara ani re-
aksiyonlar gösterilmeden aklıselim bir şekilde 
aşılmaya çalışılmalıdır. Bu süreçte gösterilmesi 
gereken hassasiyeti herkes gösterirse ciddi sı-
kıntılar yaşanmadan çekilme süreci tamamlan-
mış olur.

Asıl önemsenmesi gereken ve çok dikkatli 
davranılması gereken konu yeni Anayasa süre-
ci, Anayasa sürecinde çözüm sürecinin büyük 
bir çoğunluğu tamamlanabileceği gibi, çözüm 
sürecin tamamen tıkanmasına da sebebiyet ve-
rebilecek sorunlar yaşanabilir.

Şöyle ki; Yeni sivil Anayasada özetle Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olan (Türkün, Kürdün, 
Laz’ın, Çerkez’in, Arap’ın, Abazanın ve daha 
adını saymadığım yani Müslüman’ın ve Gayri 
Müslim’in) herkesin kendini aidiyet duygusuy-
la bulabileceği yepyeni bir toplumsal sözleşme 
hazırlanır ise çözüm sürecinin de büyük bir 
çoğunluğu tamamlanmış olacağı kanısındayım 
ve Türkiye, değim yerindeyse çağ atlamış olur. 
Ancak Türkiye’de bunun başarılmasını isteme-
yenler artık kendini açıkça beli etmektedirler, 
çünkü bunun onların son çırpınışları olduğunu 
görüyorlar, sorunlarımızın çözülmesi ve Darbe-
cilerin tamamen karanlık olan antidemokratik 
Anayasası yerine sivil, demokratik bu ülkeye 
yakışır, insanı baz alan,insan hak ve hürriyetle-

rine önem veren bir anayasa ile Türkiye’nin geri 
dönülmez bir büyüme yakalayacağını bildikleri 
için ve Türkiye’nin her alanda daha da şeffaf-
laşma ya ve zenginleşmeye doğru gideceğini, 
artık kendilerinin beslendiği karanlık ve puslu 
alanların kalmayacaklarını bildikleri için Ana-
yasa çalışmalarını tıkatma çabalarını güya iki uç 
noktalarda bulunan siyasi partiler birleşmiş ve 
son kozlarını oynamaktadırlar. Bu partiler için 
dün halkın düşüncelerinin önemi olmadığı gibi, 
bu günde halkın ezici çoğunluğunun çözüm 
süreci ve yeni Anayasaya verdiği tüm desteğine 
rağmen, bu partiler karanlık ellerle birlikte ça-
balarına devam etmektedirler. Ancak bu çaba 
içerisinde olanların unuttukları en önemli şey 
bu milletin ecdadımızın birlikte tarihi geçmişi. 
Bu zihniyet yılarca kuzey ıraktaki Kürt kardeşle-
rimizi bizlere bu ülke evlatlarına düşman olarak 
tanıtmaya çalıştılar ve ötekileştirdiler. Onlara 
diyorum ki gidin Kuzey Irak’a bakın oradaki dev 
yatırımların sahipleri nereden gitmişler (Tür-
kiye) ve orada nasıl huzur içinde, kardeşçe bir 
ticari ilişki ve kardeşçe bir yaşam içinde olduk-
larını görün ve bugün ülkemizin ticaret dışında 
da siyasi olarak işbirliği içinde olduğunu görün. 
Yine bu karanlık ellerin unuttuğu bir şeyi daha 
söylemek isterim ki Kürtler kendi yaşam alanla-
rı üzerinde II. Dünya savaşı sırasında orta doğu 
şekillenirken ve yeni ülke sınırlar çizilirken 
ulusal gelecek tayin haklarını bin yıllık ortak 
ve kardeşçe yaşam bilinci ile Türk kardeşleri ile 
beraber eklemleştirmiş ve konuyu içselleştirmiş 
ortak yaşama karar vermiştir. Irak, İran, Suriye 
de bilinçli olarak bırakılan Kürtler kardeşlerin-
den ayrı bırakılmış ve bu ülkeler tarafından be-
lirli bir bölgeye sıkıştırılmış ülkenin başka bir 
tarafında yaşam hakkı tanınmamış, kimlik dahi 
verilmemiş ve tüm haklardan mahrum bırakıl-

Av. Cevdet NASIRANLI

Çözüm süreci, yeni anayasa 
ve ekonomik gelişme
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mıştır. Ancak Anadolu da kalan Kürtler tarihi 
bilinç ile Tük kardeşleri ile beraber iç içe yaşa-
mış ve eklemleşmiş ortak bir kültür mirasının 
bilinci ile yaşamışlar. Ancak bazıları içten ve 
dıştan bu tılsımı ve bin yıllık kardeşliği bozaca-
ğını zannederek yıllardır sorunu bir rant mer-
kezi haline getiren siyasi oluşumlar,bölge insa-
nına da insanlık dışı muameleler yaparak, kendi 
yurtlarından ettirmiş, ekonomik durumlarının 
alt üst olmasının yanında yaptıkları insanlık dışı 
muameleler ile acıları ve ayrılığı derinleştirmeye 
çalışmışlardır. Yine bu yapılan muameleler, gü-
nümüz siyasi arenasında boy gösteren siyaseti 
kendilerine yaşamsal olarak yer edinmesinin 
nedeni olarak görenleri, elbette ki bu tarihi bi-
lince sahip halkımız tarafından bilinmektedir.

Bir çok faaliyetlerde, darbelerde bulunup 
kardeşi kardeşe vurdurarak bu tarihi kardeşliği 
bozmaya kardeşi kardeşe düşman kılmaya çalı-
şarak parçala böl politikalarıyla bizleri güçsüz 
kılıp istedikleri gibi yöneteceklerini zannettiler 
ancak unuttukları şey bu halkın tarih bilinci ve 
bu halkın içindeki cevherlerdi, bu ülkenin ev-
latlarından çıkacak cevherlerin bu oyunu bo-
zabileceğini unuttular. Türkiye de ki ayrışma 
söylemleri ve istekleri tamamen halkın istekleri 
dışında gelişen konunun nedeninden öteye so-
nucu ile alakadardır.

Bölgede yatırımlar konusunda birçok 
çalışmalar yürütülmektedir. Ancak yukarıda 
belirttiğim iki konu başarıldığı zaman bölge-
nin kalkınması için çok özel çalışmalara gerek 
kalmayacaktır çünkü bölge yeraltı ve yerüstü 
zenginlikleri ile çok zengin ve bakir, işlenmeye 
hazır bir kaftan misali işlenmeye hazır bir böl-
gedir.

İŞTE DOĞU’NUN MADEN HARİTASI

6 şehirde Maden Tetkik Arama Genel Mü-
dürlüğü’nün belirlediği altından demire, bakır-
dan uranyuma, kömürden yüksek sıcaklıktaki 
jeotermal kaynaklara kadar hiç dokunulmamış 
rezervler bulunuyor. Çözüm sürecinin tamam-
lanması ve bölgede huzur ve güvenin temini ile 
bu rezervlerin işlenmeye başlanılması bölgeyi 
ciddi manda ekonomik yünde hareketlendi-
recektir.

DİYARBAKIR
1 milyon 800 bin ton linyit
86 bin ton demir
650 bin ton fosfat
19 bin ton manganez
Çimento kullanılan 462 milyon 647 bin 937 ki-
reçtaşı, 58 milyon 871 bin 214 ton kil

Tuğla kiremit yapımında kullanılan 3 milyon 
ton jeolojik rezerv
51 santigrat derece ısıda jeotermal kaynak

MALATYA
630 milyon ton killi kireçtaşı, 198 milyon ton 
marn, 168 milyon ton kalkerli marn
905 milyon ton demir, 121 milyon ton dolomit
29 bin 760 ton görünür, 140 bin ton muhtemel 
krom rezervi
2 milyon 344 bin 562 ton seramik ve refrakter 
hammaddesi
3 milyon 644 bin 430 ton çimento ve yer karosu 
hammaddesi
6 milyon 500 bin ton muhtemel çimento ham-
maddesi rezervi

ELAZIĞ
40 bin 700 ton görünür, 10 bin 600 ton muhte-
mel altın rezervi,
86 bin 800 ton görünür, 48 bin ton muhtemel, 1 
milyon ton mümkün bakır
41 derece sıcaklıkta saniyede 25 litre debide sı-
cak su kaynağı
15 milyon metreküp mermer
Elektronik ve camda kullanılan 25 bin ton gö-
rünü, 230 bin ton muhtemel wolfram rezervi

ADIYAMAN
2 bin 418 ton görünür, 6 bin 400 ton muhtemel 
barit rezervi
8 milyon 370 bin 260 ton fosfat
17 bin 200 ton manganez
53 milyon 94 bin ton linyit
231 milyon ton çimento hammaddesi

BİNGÖL
53 milyon ton görünür, 16 milyon ton mümkün 
demir rezervi
109 milyon 137 bin 696 ton fosfat
60 bin ton kaolen
Seramik hammaddesinde kullanılan 140 bin 
ton disten
Çimentoda kullanılan 125 milyon ton kireçtaşı, 
2 milyon 700 bin ton kil
21 bin 600 ton bakır

SİİRT
500 bin ton jips
1 milyon 600 bin metreküp mermer
Çimento yapımı için 404 milyon 172 bin 535 
ton kireçtaşı, 30 milyon 884 bin ton muhtemel 
kil rezervi
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Bilinen adıyla
4. Yargı Paketi 

Bilindiği üzere torba yasalar, özel kodifi-
kasyonlarda yamalar yapan ve güncele uyarlama 
kaygısını bertaraf etmeye yönelik; çoğunlukla 
da hükümet erkinin bakış açılarını ortaya koyan 
düzenlemelerdirler. Yargı, torba yasaya karşı her 
zaman temkinli olagelmiştir. Nitekim torba yasa, 
bir bütün olan özel yasanın ahengini çoğu zaman 
bozabilmekte ve yasanın tümünde uyumsuzluğa 
sebebiyet verebilmektedir .

Kamu oyunda 4. yargı paketi olarak ta bi-
linen  6459 sayılı insan hakları ve ifade özgürlü-
ğü bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun 30.04.2013 tarihli 28633 
sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girdi. Peki hükümeti bu yasal düzenlemeye iten 
nedenler neydi ?  beklentileri karşıladı mı?

Kanunun Genel Gerekçesinde de belirtildi-
ği üzere; ceza hukuku, gerek özel hukuk gerekse 
idare hukukuna ilişkin bazı kanunların adlî veya 
idarî yargı mercilerince uygulanılması suretiyle 
verilen kararlardan dolayı, ilgili kişiler zaman 
zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
(AİHM) başvurmakta ,bu başvurulardan dolayı 
AİHM tarafından Türkiye aleyhine çok sayıda 
ihlal kararı verilmekteydi. AİHM tarafından ve-
rilen bu ihlal kararları bir yandan Türkiye’yi her 
yıl önemli miktarlarda tazminat ödemek zorun-
da bırakırken, diğer yandan da insan hakları ala-
nında Türkiye’nin karnesini ortaya koymaktadır.

Öte yandan Avrupa Birliği Uyum Komis-
yonu Son AİHM verilerine göre Türkiye’nin, 
Avrupa Konseyinin 47 üyesi arasında, hakkında 
en çok ihlal kararı verilen ikinci ülke olması da  
Türkiye’nin insan haklarının gelişimine yönelik 
anayasal-yasal düzenleme yapma zorunluluğu-
nu ortaya koymaktadır.

Ancak  söz konusu yasal düzenleme bir ta-
kım olumlu düzenlemeler içermekte ise de bek-
lentileri karşılamaktan uzak kalmıştır.

Yeni yasal düzenlemeyle, CMK, İYUK  ve 
HMK’da ki hükümlere paralel şekilde AHİM 
tarafından verilen ve kesinleşmiş ihlal  kararları 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde görülen da-
valar bakımından da yargılamanın iadesi sebebi 
olarak kabul edilmiştir. 

Öte yandan Askeri  Yüksek İdare Mahke-
mesi Kanunu ve İdari Yargılama Usul Kanun’un-
da yapılan değişikliklerle tam yargı davalarında  
ıslah yolu açılmıştır. Bilindiği     üzere      daha 
önce devletin sorumluluğuna ilişkin davalarda 
davacıların gerçek zararları karşılanmamakta  
bu da  adil yargılanma hakkının ihlali anlamı 
taşımaktaydı. Yapılan düzenleme ile bu durum 
ortadan kaldırılmıştır.

Bilindiği üzere kamulaştırma bedelinin tes-
piti davalarında yargılamada geçen süreye iliş-
kin faiz işletilmiyordu. Kanunun 6. maddesiyle 
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10’uncu 
maddesine sekizinci fıkrasından sonra gelmek 
üzere“Kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan 
davanın dört ay içinde sonuçlandırılamaması 
hâlinde, tespit edilen bedele bu sürenin bitimin-
den itibaren kanuni faiz işletilir.” Fıkrası eklen-
miştir. Her ne kadar bu düzenlemeyle  hak ka-
yıpları ortadan kaldırılmak istenmiş ise de faizin 
dört aylık sürenin bitiminden sonra işletilmesi 
düzenlemenin eksik yönlerindendir.

Yapılan düzenlemelerle; terör örgütü üye-
liği, terör örgütü propagandası yapması, terör 
örgütüne ait yayınlar basma gibi suçlarda deği-
şiklik getirilmiştir.  Buna göre ‘terör örgütleri-
ni cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini 
meşru gösteren veya öven ya da bu yöntemlere 
başvurmayı teşvik eden’ ibareleri ilgili maddele-
re eklenmiştir. Bu suretle AİHM’in bu tür suçlar 
açısından getirdiği ‘şiddet’ kriteri yasaya eklen-
miş bulunmaktadır. Ancak burada aranan kriter 
somut anlamda şiddet olmaktan ziyade, cebir 
olgusuyla şifrelenen “zor”u barındıran aktif şid-
detin apaçık övülerek, sistemin zaafa uğratılma-
sı olmuştur. Anılan eklemenin pratik faydası, 
ruha uygun uygulama halinde çokça olacaktır. 
Nitekim pozitif hukukumuzda, örneğin salt 
izinsiz gösteriye iştirak dahi pek çok kanun 
maddesinin ihlali anlamına gelebiliyor ve bariz 
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haksızlıklara sebep olabiliyordu. Ayrıca 8. mad-
dede öngörülen değişiklikle birlikte TCK:220/6 
uygulaması önemli oranda daraltılmış bulunul-
maktadır. Buna göre 2911 sk. Muhalif toplantı 
gösteri ve yürüyüşlerde daha önceden anılan 
maddeden tecziyeye sebebiyet veren pek çok 
seçimlik hareket iş bu kanun değişikliği ile sa-
dece 2911 sk.  Ya muhalefetten cezalandırılacağı 
için bu durumda anlaşıldığı kadarıyla doğrudan 
kolluğu hedef almayan yüzünü gizleme, slogan 
atma vb eylemler TCK:220/6 kapsamı dışında 
kalabilecektir.

9. madde ile, nihayet uluslarası standarda 
erişilmiş ve böylelikle işkence gibi bireyin olduk-
ça çaresiz kaldığı suçlarda zamanaşımı engeli 
kaldırılarak, devlet erkine karşı örgütsüz bireyin 
hareket alanı genişletilmiştir. 

10. madde ile suç ve suçluyu övme suçunun 
manevi unsuru daraltılmış, suçun gerçekleşebil-
mesi için yakın tehlike ilkesi aranmıştır .

Belki de Türkiye hukuk kamuoyunu en çok 
ilgilendirecek madde torba yasanın 11. madde-
sidir. Burada şeklen TCK:220/6 fıkrasına daral-
tıcı şart eklenmiş olsa da pratikte silahsız örgüt 
ile silahlı örgüt arasındaki farkın hangi kıstas-
larla belirleneceği ve silahsız örgütler açısından 
anılan maddenin pek de işletilmediği realiteleri 
birlikte değerlendirildiğinde, maddenin adli va-
kalara ilişkin yargılamalar dışında fazlaca yaşam 
alanı bulamayacağı ileri sürülebilecektir. Dava 
sayısı bakımından dahi konu değerlendirildiğin-
de TCK:220/6 ya  maruz kalan ekseriyetin PKK 
örgütü ile ilintili davalar oldukları; ancak metne 
göre bu kesimin bahse konu değişiklikten fayda-
lanamayacakları anlaşılmaktadır. Bu kesime yine 
AİHM yolu görünmeye devam edecektir. 

Tabi yazımızda değinmeden geçemeyece-
ğimiz, TBMM klasiklerinden olan son gece ek-
lemelerinden 12 . madde başlıbaşına bir garabet 
içermektedir. Bu madde ile, hem İhaleye Fesat 
Karıştırma suçunun temel cezasının alt ve üst 
hadleri değiştirilmiş hem de kamu zararı tespit 
edilemeyen ve bünyesinde cebir ve tehdit un-
surlarını barındırmayan suçlarda ceza miktarı 
CMK:231 md. Kapsamına alınmıştır. Asıl ilginç 
olan husus ise bir türlü anlaşamayan hükümet 
ve ana muhalefet ile diğer muhalefet partilerinin 
iş bu madde teklifinde derhal uzlaşıp bir gece-
de yasalaştırmaları olmuştur. Torba kanunun en 
pratik sonucu ihale fesatçıları açısından özel af 
olarak somutlaşmıştır. 

13. madde ile, TCK:318 maddede tanımla-
nan suç soyut tehlike suçu olmaktan çıkarılarak 
somut tehlike suçu olarak yeniden tanımlanmış 

ve bu suçun gerçekleşebilmesi için aranan şartlar 
arasına elverişlilik de eklenmiştir.

14. madde ile 5237 sayılı kanuna ek bir 
madde getirilmek suretiyle zaten genel hüküm-
lerle düzenlenmiş bulunan hiyerarşik olarak üst 
olan mahkemenin tensip aşamasından sonra 
elindeki dosya ile ilgili görevsizlik kararı vereme-
yeceği ana kuralı TCK:235 madde yönünden bir 
daha vurgulanma ihtiyacı giderilmiştir.

Kanunun 15 ,16 ve 20. maddeleri tutuk-
lamaya itiraz ve tutukluluk halinin periyodik 
incelenmesi hususlarında usuli değişiklikler 
öngörmüş bulunmaktadır. Duruşma dışı itiraz 
üzerine yapılan incelemelerde artık C.Savcısı 
görüşü alınmayacak ancak 30 günlük rutin tu-
tukluluk halinin değerlendirilmesi esnasında 
şüpheli veya müdafiinden birinin duruşmaya 
çağrılması yoluna gidilecek; uygulamada ise sa-
nıyoruz sıklıkla müdafiiler çağrılarak usul soru-
nu giderilmeye çalışılacaktır. 

17 ve 18. maddeler ile haksız ceza muhake-
mesi işlemleri nedeniyle tazminat taleplerinde 
iki önemli değişklik gerçekleştirilerek, tazminat 
talep edilebilecek nedenler arasına gözaltı veya 
tutuklama kararına karşı itiraz vb. işlemleri ic-
rası engellenen kişiler eklenmiş ayrıca haksız 
tutukluluk veya gözaltı süresinin başka suçtan 
hükmedilen cezanın  mahsubu halinde de yine 
tazminat talebinin önü açılarak kapsam genişle-
tilmiş bulunmaktadır. Ancak uygulamada hem 
mahsup hem tazminat talebinin nasıl bir hukuki 
reaksiyon görebileceğini kestirmek oldukça güç 
göründüğünü de eklemekte fayda olduğu açık.

19. madde ile, 5271 sayılı kanun 172. mad-
deye ek fıkra getirilerek,  etkin soruşturma ya-
pılmaksızın verilen ve kesişleşen KYOK kararı-
nın AİHM kararıyla haksızlığının kanıtlanması 
halinde 3 ay içerisinde soruştur4manın açılacağı 
amir hükmü getirilerek yasadaki bir gedik daha 
kapatılmıştır.

21. madde ile 5271 sayılı kanun 311. mad-
desi kapsamına süre yönünden bir istisna geti-
rilmiştir. Buna göre 15/06/2012 tarihi itibari ile 
ihlal kararları Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu 
önünde denetleme aşamasında bulunanlar, 311. 
madde de ifade edilen 04/02/2003 tarihine yöne-
lik engele takılmayacaklardır. 

Kanunun 22, 23 ve 24. maddeleri ile 6100 
sayılı HMK kapsamında Adli Yardım müesse-
sesinin pratik aksaklıkları giderilmeye çalışıl-
mış olup, ret kararlarına karşı itiraz hakkı ge-
tirilmiştir.
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Çocuk Hakları Merkezi tarafından
ÇTCS toplantısı yapıldı

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin açılış 
konuşması ile Koordinasyon Kurulu açılmış, üyelerin 
kendilerini ve derneklerini,  tanıtmalarının ardından 
koordinatör Şahin Antakyalıoğlu tarafından toplantı ön-
cesi üyelerle paylaşılan gündem maddeleri sıralanmıştır.

Karar almak konusunda önceki koordinasyon ku-
rulu toplantısında uzlaşıldığı üzere tüm üyelerin onayı-
nın alınması yerine varsa itirazlar üzerinden gündem 
maddelerinin tartışılması yöntemi bu toplantı için de 
geçerli sayılmıştır.

ÇTCS Mücadele Ağına katılmak isteyen KİKAP, 
Hatay Barosu, Adıyaman Barosu (imzalı mutabakat 
metni elimize ulaştığında) ve Kayseri İzcilik, Spor ve 
Gençlik Derneği’nin üyelikleri onaylanmıştır.

ÇTCS-DER ve ÇTCS Gençlik Derneği kurulması 
önerisi - tüzük çalışması konusu tüm detaylarıyla tar-
tışılmış, dernek kurmanın avantajlar ve dezavantajları 
üyelerce dile getirilmiş, nihayetinde ÇTCS Gençlik 
Derneği’nin İstanbul merkezli olarak kurulmasının ya-
rarlı olabileceği belirtilmiştir.

Çocukların cinsel istismardan korunmasına iliş-
kin, çocuklara yönelik hazırlanan bir   kitabın içeriği 
hakkında bilgilendirme yapılmış, kitabın basımı öncesi 
ilgili alan uzmanları başta olmak üzere ağ üyelerinin 
katkı vermesi konusunda uzlaşılmıştır. Türkiye’de bu 
alanda yeterli basılı materyalin olmaması göz önünde 

bulundurularak kitabın oldukça yararlı bir kaynak ola-
cağı dile getirilmiş, ağın logosu ile basılmasında hiçbir 
sakınca olmadığına karar verilmiştir. Kitabın kapağı ve 
içeriğe ilişkin görsellerinin hazırlanması konunda gö-
nüllü destek sağlayabilecek kişiler önerilmiştir. Kitabın 
basımı ve dağıtımı için görüşülebilecek kişiler-kurum-
lar konuşulmuştur.

Antakyalıoğlu tüm üyelerin internet sitelerine 
ağa bağlanmak üzere bir link koymalarına ilişkin 
kararı hatırlatmış, toplantıda bulunan üyeler en kısa 
sürede linkin ekleneceğini belirtmişlerdir. Ayrıca ağın 
görünürlüğünü arttırmak ve faaliyetlerini duyurmak 
amacı ile sosyal medya araçlarının daha etkili bir 
şekilde kullanılabileceği konusu gündeme gelmiştir.

Bursa Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
koordinasyon kurulu toplantısında alınan karar doğ-
rultusunda Çocuk Pornografisi konusunda yürütüle-
cek çalışmaları takip etmek ve koordinasyon kurulunu 
bilgilendirmek üzere Bursa Barosu; Çocuklarla Cinsel-
lik Amaçlı Turizm konusunda yürütülecek çalışmaları 
takip etmek ve koordinasyon kurulunu bilgilendirmek 
üzere Gündem Çocuk Derneği; Çocuk Gelinler ko-
nusunda yürütülecek çalışmaları takip etmek ve ko-
ordinasyon kurulunu bilgilendirmek üzere Diyarbakır 
Barosu söz almıştır. Söz alan kurul üyeleri, önceki ko-
ordinasyon kurulu toplantısında üyeler arası iletişimi 
ve temel üç konu başlığı altında yürütülecek çalışmaları 

Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Müca-
dele (ÇTCS) Ağı ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur?

Diyarbakır Barosunun da Koordinasyon Kurulunda 
yer aldığı Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Müca-
dele Ağı, Türkiye de çocuk satışı, çocuk fuhuşu, pornografisi 
ve çocuğa yönelik her türlü ticari cinsel sömürünün ortadan 
kaldırılmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak 
üzere kurulmuş sivil toplum kuruluşları ağıdır. 13 Nisan 
2013 Tarihinde söz konusu ağın toplantısı Baromuz ev sa-
hipliğinde Diyarbakırda gerçekleştirilmiştir.
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güçlendirmek üzere paylaşılan ağ üyeleri hakkında da 
bilgi vermişlerdir.

Bursa Barosu adına söz alan Bilge Yıldız Arıcıoğ-
lu, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim 
görevlisi Hakan Acar ile görüştüklerini, eğitim süreçle-
rinde bireysel olarak gelen dosyalar üzerinden destek 
verilmesi konusunda destek sağlanacağının bilgisini 
aldıklarını belirtmiştir. Ayrıca Bursa Barosu ve Koca-
eli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü olarak karşılıklı 
eğitim talepleri olduğunu dile getirmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi ÇOCA’nın oyun çalış-
maları, eğitim materyallerini paylaşabileceklerini dile 
getirdiklerini aktarmıştır. ÇOCA’nın çocuk pornogra-
fisi alanında yürütülecek çalışmalara katılmak istedik-
lerini belirtmiştir.  

Antakyalıoğlu, çocuk pornografisi konusunda ça-
lışmak isteyecek diğer üyelerin belirlenmesi için çağrı 
yapmak, üyelerle telefon yoluyla bağlantı kurmak ge-
rektiğini dile getirmiştir.

Gündem Çocuk Derneği adına söz alan Dilek 
Karagöz çocuklarla cinsellik amaçlı turizm konusunda 
yürütülecek çalışmalarda görev almak isteyen ağ üyele-
ri ile gerçekleştirilen toplantıda oluşturulan taslak faa-
liyet planını aktarmış, Koru Kiwanis Derneği hakkında 
bilgi vermiştir

Antakyalıoğlu, Türkiye’de aşamalı olarak ilk önce 
sadece seyahat ve turizm acentalarının hedef alınabile-
ceğini ardından toplumsal farkındalığın arttırılmasına 
odaklanılabileceğini ifade etmiştir. Genel Kurul Toplan-
tısında kararlaştırılan üç temel konuda çalışma yürüte-
cek grupların bir eylem planı hazırlamak, oluşturulacak 
dokümanları ağın kullanımına açmak ve ağ üyeleri ile 
birlikte çalışmalar yürütecekleri hatırlatılmıştır.

Diyarbakırın bir ilçesinde ortaya çıkan fuhuş ol-
gusunun toplantıda uzunca bir süre tartışılması, bu 
alanda çalışma yürütülmesi gerekliliğinin ortaya kon-
masının ardından ağın çalışmalar yürütmeyi planladığı 
üç temel konuya çocuk fuhuşunun da eklenmesi gün-
deme gelmiştir.

Antakyalıoğlu, üç temel konunun ağın enerjisini 
ve kapasitesini gerçekçi bir biçimde kullanmak ve çalı-
şılan alanlarda en fazla etkiyi oluşturabilmek üzere be-
lirlendiğini ifade etmiştir.

Diyarbakır Barosu adına söz alan Tuba Yaşar Bat-
man Barosu, Kars Kalkınma ve Gençlik Merkezi ve 
KAOS GL hakkında bilgi vermiştir. Bu üç üyenin de 
çocuk gelinler konusunda yürütülecek çalışmalara ka-
tılmak istediğini belirtmiştir. Batman Barosunun yeni 
yönetimle Çocuk Hakları Merkezi kurmayı planladık-
larını ifade etmiş, Diyarbakır Barosu olarak çocuk ge-
linler konusunda çalışmanın içinde yer almak istedik-
lerini dile getirmiştir.

Antakyalıoğlu, tüm kuruluşlara bizzat ulaşıp han-
gi konularda çalışmak istediklerinin öğrenmesi ve bir 
araya gelinmesi gerektiğini ifade etmiş, skype, msn gibi 
yöntemlerin denenebileceğini aktarmıştır.

DİKASUM’dan Nihal Bozhan, 2012’de özellikle dı-
şarıdan göç alan mahallelerde çocuk gelinler konusunda 
gerçekleştirilen çalışmaya ilişkin bilgi vermiş, çalışma ra-
porunun özeti toplantı katılımcıları ile paylaşmıştır.  

Bundan sonra gerçekleştirilecek koordinasyon 
kurulu toplantıları için, önceki toplantı karar tutana-
ğının ve yeni toplantı gündeminin paylaşılması yön-
teminin izlenmesine karar verilmiş, böylece hem tüm 
üyelerin toplantıları takibinin hem de koordinasyon 
kurulu toplantılarının daha verimli geçmesinin sağla-
nabileceği konusunda uzlaşılmıştır. Kurumların görev 
ve sorumluluklarına ilişkin bilgi sahibi olmalarının da 
sağlanabileceği öngörülmüştür.

Ağın çalışma yürütmek kararı aldığı üç temel 
konu kapsamında ağ üyelerinin hangi çalışma grubun-
da yer alacağının belirlenmesi için Diyarbakır Barosu 
temsilcilerinin ulaşılamamış tüm ağ üyeleri ile telefon 
yoluyla bağlantı kurmalarına ve 20 Nisan 2013, Cuma 
gününe dek elde ettikleri bilgileri ağ üyeleri ile paylaş-
malarına karar verilmiştir.

Belirlenen çalışma gruplarının 15 Mayıs 2013, 
Çarşamba gününe kadar 15 Mayıs 2013-15 Mayıs 2014 
dönemini kapsayacak bir eylem planı oluşturmaları ve 
bir sonraki koordinasyon kurulu toplantısında eylem 
planlarını sunmalarına karar verilmiştir.

Bir sonraki Koordinasyon Kurulu toplantı tarihi 
ve yeri 1-2 Haziran 2013, Hatay Barosu /ANTAKYAo-
larak belirlenmiştir.

Hatay’da kamplarda çocuklara yönelik ticari cinsel 
sömürü şüphesi olduğunun dile getirilmesi ve yapılan 
tartışmaların ardından bir Hatay’da gerçekleştirilecek 
toplantı öncesinde Hatay’da konunun araştırılması için 
görüşmeler yapılmasına karar verilmiştir.

Antakyalıoğlu, Marmara Bölge Toplantısı hak-
kında bilgi vermiş, toplantıda 116000 numaralı telefon 
hattı hakkında konuşulduğunu aktarmıştır. Atina mer-
kezli bu girişimin çağrısı üzerine İstanbul’da bir derne-
ğin Türkiye’de de hattın kurulması için harekete geçti-
ğini, ağ olarak temel amacımızın, bu hattın Türkiye’de 
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kurulabilmesi için destek sağlamak olduğu konusunda 
uzlaşılmıştır. Kayıp çocuklar konusunda çalışmalarını 
yoğunlaştıran 116000 numaralı hatta ve genel olarak 
kayıp çocuklar konusuna dikkat çekmek üzere 25 Ma-
yıs Dünya Kayıp Çocuklar Gününde, daha önce bir 
araştırma komisyonunun kurulduğu ve konuya ilişkin 
bir raporun oluşturulduğu mecliste çeşitli etkinliklerle 
günün anılabileceği tartışılmıştır. Konuya ilişkin soru 
önergesi hazırlanabileceği, o gün mecliste gündem dışı 
bir konuşma yapılarak konuya dikkat çekilebileceği, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından (ASPB) rande-
vu alınarak konunun aktarılabileceği konuşulmuştur.

Antakyalıoğlu, ÇTCS Mücadele Gençlik Ağının 
23 Nisan Şenliği etkinliliğine ilişkin bilgi vermiş, Ma-
mak’ta belirlenecek bir mahallede darbukalar eşliğinde 
mahallede bulunan çocuklarla ve gençlik ağı gönüllüle-
ri ile gerçekleştirilecek şenlik kapsamında ihtiyaç duyu-
lan kırtasiye malzemelerinin tedariki ve ağdan şenliğe 
katılımın güçlendirilmesi konusunda ağ üyelerinden 
destek beklendiğini dile getirmiştir. Çocuk İstismarını 
ve İhmalini Önleme Derneği genç gönüllülerinin katı-
lım sağlayacağı belirtilmiştir.

Gündem Çocuk Derneği’nin Ağ üyeleri ile mail 
grubunda da paylaşmış olduğu Çocuğun Yaşam Hakkı 
2012 Raporunun genç yaşta evlilikler ve çocuk ölümle-
ri arasındaki bağlantıya dikkat çeken bölümleri üzerin-
de durulmuştur.

Antakyalıoğlu, UNICEF Türkiye ile Çocuğa Kar-
şı Şiddeti Önleme Ağı’nın ortak yürüttüğü  Çocuğa 
Karşı Şiddetin Önlenmesi çalışması kapsamında Türkiye 
çapındaki Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK)  Çocuğa 
Karşı Şiddet Göstergeleri, İzleme ve Raporlama alanlarında 
kapasitelerinin artırılması amacıyla 27-28 Nisan 2013 Cu-
martesi– Pazar, 4-5 Mayıs 2013 Cumartesi–Pazar, 13-14 
Mayıs 2013 Pazartesi-Salı, 18-19 Mayıs 2013 Cumartesi–
Pazar, 25-26 Mayıs 2013 Cumartesi–Pazar, 30-31 Mayıs 
2013 Perşembe – Cuma tarihlerinde Ankara’da gerçekleş-
tirilecek eğitimler hakkında bilgi vermiştir.

ECPAT ve ÇTCS Mücadele Ağı ortaklığı ve Güven 
Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın  desteği ile 4-9 Mayıs 2013 
tarihleri arasında Roman Gençlere Yönelik Cinsellik 
Amaçlı Çocuk Ticareti  konulu eğitim projesi hakkın-
da bilgi verilmiş, Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafın-
dan sağlanan Ulusal Ajans finansmanı ile yurt dışından 
gelen bir kısım gencin ve CTCS gençlik grubundan 3 
gencin masraflarının karşılanacağı, ECPAT eğitmen-
lerinin  yer alacağı ve farklı ülkelerden(ECPAT grupla-
rından) gençlerin katılım sağlayacağı programın  yahoo 
mail grubunda paylaşılacağı bilgisi verilmiştir.  

ÇTCS Mücadele Ağı İstanbul Gençlik Grubundan 
bir gönüllümüzün  10-12 ilde Roman gençlere yönelik 
çocuk gelinler ve meselenin hukuki boyutu ile ilgili 
eğitimler organize ettiği ifade edilmiş ancak tarihlerin 
henüz netleşmediği belirtilmiştir.

Ağ üyeleri arasında yeni katılan Trabzon KİKAP’ın 
talebi üzerine, Trabzon’da Çocuk İstismarı Nedir? Nasıl 
Farkına Varılır? İstimara Uğramış Çocuklarla İlgili Yasal 
Mevzuat konulu bir panel düzenleneceği aktarılmıştır.

RAY Performans Kolektifi’nin çocuk istismarı-
na odaklanan Pencere adlı oyunu ile Mayıs ayı başın-
da  Ankara’da olacakları dile getirilmiş, Kolektifin ağın 
gönüllüsü olarak pek çok ilde oyunlarını sergileyeceği 
aktarılmıştır. Nisan ayı sonrası süreçte oyunun üni-
versitelerde sergilenmesi planlanmaktadır. Bursa’dan, 
Siirt’ten, Diyarbakır’dan oyunun sergilenmesi için talep 
geldiği, ayarlamaların yapılmaya çalışıldığı ifade edil-
miştir. Oyunun Siirt’te oynanmasına Siirt Barosunun 
negatif tepkisi karşısında, Siirt’teki durumun netleştiril-
meye ihtiyaç duyduğu konusunda uzlaşılmıştır.

Antakyalıoğlu, Pencere’nin hem çocuğun cinsel 
istismarına yönelik toplumsal farkındalığın arttırılması 
hem de ağın görünür kılınması açısından yarar sağladı-
ğını, mümkün olduğunca yaygınlaştırılabilmesi için ağ 
üyelerinden destek beklendiğini belirtmiştir.

ÇTCS Mücadele Gençlik İstanbul Grubunun 
materyal basımı konusunda STGM’ye başvuru yaptı-
ğını aktaran Antakyalıoğlu bu talebin kabul edildiğini 
belirtmiş ayrıca  gençlik ağının Uçan Süpürgenin Ka-
dın Filmleri Festivali kapsamında  etkinlik gerçekleşti-
receğini de sözlerine eklemiştir.

Çocuklarla Cinsellik Amaçlı Turizm-Sıkça 
Sorulan Sorular kitapçığının çevirisinin Uçan Süpürge 
Derneğinden Selen Doğan’nın katkı ve desteğiyle ta-
mamlandığı, Praksis Medya’nın kitapçık tasarımı ko-
nusunda çalıştığı aktarılmıştır.

Ağ için hazırlanan Çocuk Gelinler hakkında 
Praksis Medya tarafından hazırlanan kamu spotunun 
şarkısı dinlenmiş, katılımcıların yorumları alınmış, 
genel olarak şarkının etkileyici ve konuya uygun ol-
duğunu sonucuna ulaşılmıştır. Güven Eğitim ve Sağlık 
Vakfı’nın finansal desteğiyle Praksis Medya tarafından 
hazırlanan kamu spotunun ASPB-ÇTCS Mücadele Ağı 
logoları ile yaygınlaştırılması konusu tartışılmış, kamu 
spotu hakkında görüşler alınmıştır.

Bu yılki konusu  çocuk suçluluğu  olan ve Eylül 
ayında gerçekleştirilecek Uluslar arası Suç ve Ceza Film 
Festivali ağa gelen davet hakkında bilgi verilmiştir.

Çocuk Hakları Merkezi
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Mağdur ve Suça Sürüklenen Çocuklarla İletişim 
Teknikleri konulu seminer yapıldı

11-12.04.2013

11 Nisan 2013 tarihinde “Mağdur ve Suça Sürük-
lenen Çocuklarla İletişim Teknikleri” konulu seminer 
Hacettepe Ünv. Psikiatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Orhan Derman’ın katılımı ile gerçekleştirildi. 
Seminerde kısaca; ergen çocuklar ile iletişim teknikleri, 
suça sürüklenen ve mağdur çocuklarla iletişimde müda-
fiinin izleyeceği yöntemlere değinilmiştir. Cinsel istismar 
mağduru çocuklarla ile iletişimde, örnek vakalardan ha-
reketle dikkat edilmesi gereken hususların vurgulan-
dığı, biz çocuk müdafilerinin genel iletişim ve mağdur 

çocukların yaşadığı travmaların derinleştirilmesine izin 
verilmeden hem yargılama hem de soruşturma safhala-
rında nasıl iletişime geçebileceğimiz belirtilmiştir. Yine 
suça sürüklenen cinsel istismar faili çocuklarının da 
müdafiliğinden kaçınılmaması ve onlar hakkında sağlık 
tedbirlerine mahkemece sevk edilmelerinin sağlanması 
yada ailelerinin bu konuda duyarlı olmalarının sağlan-
malarının önemi vurgulanmıştır.

Çocuk Hakları Merkezi
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Çocuk Hakları Merkezi tarafından 24.04.2013 tarihinde düzenlenen  
“Çocuk ve Hukuk, Haklarımızı Biliyor muyuz? Nasıl Bir Dünya 

İstiyorsunuz?” Konulu resim, şiir ve komposizyon yarışmasında kareler 
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Baromuz Tüketici Hakları Komisyonu
tarafından Tüketici Hakları Haftası
nedeniyle düzenlenen etkinlikler

Tüketici Haftası nedeniyle baromuz seminer salonunda moderatörlüğünü tüketici komisyonu 
üyelerinden Av. Fırat ÜGER’in yaptığı ve konuşmacı olarak da tüketici derneği eski başkanı Av. Yaşar 
ALTÜRK ve Hakim, Bilirkişi Naci ÖZDEMİR’in katılımıyla seminer düzenlenmiştir.
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Tüketici Haftası nedeniyle baromuzun tüketici komisyonu üyelerinden Av. Fırat ÜGER ve  Stj. Av. 
Berivan BARAN’ın katılımıyla 15.03.2013 tarihinde Yenişehir İlköğretim okulunda seminere konuşmacı 
olarak katılmışlardır.

Tüketici Haftası nedeniyle baromuzun tüketici komisyonu üyelerinden Av. Mahabat GÜR, Av. Şehla 
ÖZKAN ve  Stj. Av. Bayram KAÇAR’ın katılımıyla 20.03.2013 tarihinde Yenişehir İlköğretim okulunda 
seminere konuşmacı olarak katılmışlardır.

Tüketici Haftası nedeniyle baromuzun tüketici komisyonu üyelerinden Av. Fırat ÜGER ve tüketici derneği 
başkanı Niyazi Kabarın katılımıyla 14.03.2013 tarihinde Gün Tv de canlı yayın programına katılmışlardır.    

Tüketici Haftası nedeniyle baromuzun tüketici komisyonu üyelerinden Av. Serap ERKUŞ ve stajyer 
stj. Av. Mevlüt YETİŞ’in katılımıyla 16.03.2013 tarihinde Can Tv’de canlı yayın programına katılmışlardır. 

Tüketici Haftası nedeniyle baromuzun tüketici komisyonu üyelerinden Av. Aydın ÖZDEMİR ve Av. 
Aysel Jale BABAYİĞİT’in katılımıyla 18.03.2013 tarihinde Uzay Tv de canlı yayın programına katılmışlardır

Tüketici Haftası nedeniyle baromuzun tüketici komisyonu üyelerinden Av. Bayram KAÇAR ve Stj. Av. 
Zozan AÇAR’ın katılımıyla 19.03.2013 tarihinde Uzay Tv de canlı yayın programına katılmışlardır
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‘Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını ko-
ruma ve geliştirme hakkına sahiptir.’

İlk uygarlıkların doğmaya başlamasıyla birlikte 
hasta ve hekim ilişkilerinin düzenlenmesi zorunlulu-
ğu doğmuştur. Bu konuda bilinen en eski kanun Babil 
Kralı Hammurabi tarafından hazırlanan Hammurabi 
Kanunlarında(M.Ö.1800-1750),Hasta nın haklarından 
ve hekimin sorumluluğundan ve bunların ihlali halin-
de verilecek cezalardan bahsetmektedir.

Hasta Hakları ile ilgili ilk temel metin Dünya 
Tabipler Birliği tarafından yayımlanan 1981 tarihli 
Lizbon Bildirgesidir. Lizbon bildirgesi altı maddeden 
oluşmaktadır.

1. Hasta Hekimini özgürce seçme hakkına sa-
hiptir.

2. Hasta dış baskı altında kalmadan özgürce 
çalışabilen bir hekim tarafından bakılma 
hakkına sahiptir.

3. Hasta yeterli olarak bilgilendirildikten sonra 
tedaviyi kabul ya da refetme hakkına sahiptir

4. Hasta Kendisiyle ilgili tüm tıbbi ve kişisel bil-
gilerin gizliliğine gereken saygıyı gösterme-
sini hekimden bekleme hakkına sahiptir.

5. Hasta onurlu bir biçimde ölme hakkına sa-
hiptir. Buradaki onurlu ölmenin ötenazi ile 
karıştırılmaması gerekir.

6. Hasta uygun bir dini temsilcinin yardımı da 

dahil olmak üzere ruhi ve manevi teselliyi 
kabul yada reddetme hakkına sahiptir.

Anayasanın 17.maddesinin 1.fıkrasına göre ‘’Her-
kes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve ge-
liştirme hakkına sahiptir.’’Devlet, kişilerin yaşam hak-
larının korunması ve kendilerini geliştirebilmeleri için 
üzerine düşen görevi yerine getirmekle yükümlüdür. 
Nitekim yine Anayasanın 56.maddesinin 3.fıkrasında, 
devletin, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde 
sürdürmesini sağlamakla yükümlü olduğunu belirt-
miştir. Devlet, sağlık hizmetini kendisi kamu hizmeti 
şeklinde sunabileceği gibi özel kesimler aracılığıyla da 
yürütebilir. Devlet yine bu hizmetlerin yasalar uygun 
şekilde verilip verilmediğini kontrol etmekle de yü-
kümlüdür. 

Son dönemlerde oldukça popüler bir konu olan 
hasta hakları özellikle Hekimlere zorunlu Tıbbi Kötü 
Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta-
sının getirilmesiyle birlikte Hakimlerin bu konuya ba-
kış açılarına farklılık getirmiş uygulayıcıların Avukat-
ların bu konuda yaptığı çalışmalarda yargı yerlerinde 
olması gereken düzeye çekilmesi konusunda adımlar 
atmasına yol açmıştır.

Diyarbakır Barosu olarak özellikle Sağlık Hukuku 
alanında çalışan avukatlara yeni başlayan ve yönlendi-
rilmeyi bekleyen avukat arkadaşlarımıza yol göstere-
bilmek için Hasta Hakları konulu bir panel yapmaya 
karar verdik.

Adalet Bakanlığı verilerine göre son on yıl içeri-
sinde cezaevlerinde 2670 tutuklu yaşamını yitirmiştir. 
Yine İnsan Hakları Derneğinin raporuna göre halen 
cezaevlerinde 413 hasta mahpusun bulunduğunu, 
bunlardan 122’sinin ölüm sınırında olduğu belirtilmiş-
tir. Diyarbakır Barosu olarak dileğimiz bir an önce ağır 
hasta tutukluların derhal tahliye edilmesidir. Yine Di-

Hasta Hakları
Paneli yapıldı
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yarbakır Barosu olarak diğer oda, kurum ve kuruluşlar 
ile birlikte daha kapsamlı bir çalışma yapılması halinde 
üzerimize düşün görevleri yerine getirmeye hazır oldu-
ğumuzu da belirtmek isteriz.

04.05.2013 günü Baro seminer salonundan 
yapılan seminerde Adana Barosu Sağlık Hukuku 
Komisyonu Başkanı Av.Bülent Maraklı ilk bö-
lümün birinci oturumunda Özel Hukukta Tıbbi 
Sorumluluk ve Yargı kararları konusunda sunum 
yapmış. Kendisinin Uygulamadan gelmesi özellik-
le de başından itibaren alacağımız bir davada neler 
yapmamız gerektiğini sırasıyla anlatmıştır. Yine 
Türkiye’de durumun ne olduğunu özel hukukta 
izlememiz gereken yolu yargıtay kararları ışığında 
anlatmıştır.

İkinci oturumda Sağlık Bilimi Yönetim Uz-
manı olan aynı aynda Seçkin Yayınlarından ya-
yınlanan ‘’Yargıya Yansıyan Tıbbi Müdahale Hata-
ları’’ adlı kitabı da bulunan Av.Halide Savaş Ceza 
Hukukun’ da Tıbbi Sorumluluk ve Yargı kararları 

konusunu anlatmış ve özellikle ceza dosyaların-
da nasıl bir yol izlememiz gerektiğini uygulama-
lı ve Yargıtay içtihatları ile irdelemiştir.3.Baskısı 
yakında çıkacak olan kitabının da ugulayıcılar 
için iyi bir kaynak olduğu konusunda şüphemiz 
bulunmamaktadır.

Öğle arasından sonra yapılan ikinci bölümün 
ilk oturumunda İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 
Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı üyesi Prof. Dr. Nev-
zat Alkan Tıbbi uygulama hatalarında bilirkişilik ko-
nusunun da  bilgilendirmede bulunmuş somut olaylar 
üzerinden verdiği bilgilerle de biz uygulayıcılar için 
de  farklı perspektifler kazandırmıştır. Son bölüm de 
ise soru cevap kısmına geçilmiş samimi bir ortamda 
panele katılan meslektaşlarımız ile görüş alışverişinde 
bulunulmuştur.

Av. Özgür Yılmaz Biçen

Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
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20-21 Nisan 2013 tarihinde Bursa ilinde gerçek-
leştirilen ‘’Genç Avukatlar Kurultayı’na Baromuzu 
temsilen Av. Tevfik KARAHAN ve Av. Gülten ADAY 
katılmıştır.  Kurultayda yedi ayrı çalışma grubu oluş-
turulmuş, MESLEĞE YÖNELİK SALDIRILAR ile 
ilgili kurulan 7.Grubun BAŞKANLIĞINI Av. Tevfik 
KARAHAN seçilmiştir. Av. Gülten ADAY CMK ve 
ADLİ YARDIM SORUNLARI ile ilgili kurulan 4.gru-
ba seçilmiştir. Kurultayda baromuzu temsilen Av. 
Tevfik KARAHAN bir konuşma yapmıştır. Konuş-
masında kısaca;

Barolar Birliğinin saygıdeğer başkanı,

Pek misafirperver Bursa Barosunun değerli baş-
kanı ve sevgili meslektaşlarım, Diyarbakır Barosu yö-
netim kurulu adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Aranızda olmaktan büyük mutluluk duyduğumu be-
lirterek konuşmama başlamak istiyorum.

Zira mesleğimizin icrası sırasında hiçte keyif al-
madığımız, hukuk devleti adına ciddi kaygılar yaşadı-
ğımız durumlar ile karşı karşıya kalabiliyoruz.Bizden 
önce kapsamlı değerlendirme yapan baro temsilcile-
rimiz oldu, onların tespitlerinin çok yerinde olduğu-
nu ve bu tespitlerine aynen katıldığımızı belirtmek is-
tiyorum.Fakat tekrara girmemesi açısından siz değerli 
dinleyicilerin dikkatini daha büyük bir hukuksuzluğa 
çekmek istiyorum.İnanıyorum ki bu durum,genel 
manada bütün avukatların,özelde ise mesleğe yeni 
başlamış olan avukatların en büyük sorunlarının ba-
şında gelmektedir.  

     Siz değerli hukukçuların çok iyi bildiği gibi Avu-
katlık serbest meslek olmakla birlikte,bir kamu hizmeti 

ve yargının kurucu unsurlarından,kutsal olduğu tartış-
masız olan savunmanın temsilciliğidir.Bu sebepledir ki 
Avukatlığın, yargının diğer unsurları karşısında onurlu 
kalabilmesi ve adaletin gereği için bir takım ulusal ve 
uluslararası düzenlemeler yapılmıştır.

Havana Kuralları olarak da bilinen, Avukatların 
Rolüne Dair Temel Prensipler’de avukatlık faaliyetle-
rinin güvenceleri sıralanırken hükümetlere; avukat-
ların  hiç bir baskı, engelleme, taciz veya yolsuz bir 
müdahaleyle karşılaşmadan her türlü mesleki faali-
yeti yerine getirmelerini, görevlerine uygun faaliyette 
bulundukları için kovuşturma  veya başka tür yaptı-
rımla sıkıntı çekmemelerini veya tehditle karşılaşma-
malarını sağlama görevini yüklemiştir.Yine bu bağ-
lamda Avukatlara görevlerini icra etmeleri nedeniyle 
güvenlikleri tehdit edildiği takdirde, yetkili makamlar 
tarafından gerekli bir biçimde korunmaları için tedbir 
alınmasını,bir  yargı yeri karşısında, mesleğin yerine 
getirilmesi sırasında yazılı veya sözlü taleplerinde 
yaptıkları beyanlardan ötürü hukuki ve cezai mua-
fiyetten yararlanmaları gerektiğini ve en önemlisi de 
Avukatların görevlerini icra etmeleri nedeniyle,mü-
vekkilleriyle veya müvekkillerinin davalarıyla özdeş-
leştirilemeyeceklerini prensip olarak kabul etmiştir. 

Oysa ülkemizde sırf görevlerini icra ettikleri için 
bütün usul yasaları ve yukarıda saydığımız havana 
kuralları hiçe sayılarak başlatılan soruşturmalar neti-
cesinde onlarca meslektaşımız tutuklanmış, Görevini 
yapmaya çalışan baro yönetimlerine toplu davalar 
açılmış,baktıkları dava türleri dolayısıyla yüzlerce 
meslektaşımız ise sanık sandalyesine oturtulmuştur.
Avukatlar şahsında avukatlığa yönelen bu ve ben-

Genç Avukatlar Kurultayı
20-21 Nisan 2013’te Bursa’da yapıldı
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zeri hukuksuzlukları kınıyoruz.Bu antidemokratik 
uygulamaların derhal sonlandırılması gerektiğini 
düşünüyoruz.Diyarbakır barosu olarak, Avukatların 
görevlerini özgürce yapabilmelerinin koşullarının 
oluşturulması açısından öncelikle TUTUKLU YAR-
GILANAN meslektaşlarımızın zaman kaybedilmek-
sizin salıverilmelerini istiyoruz.Bu hususta Türkiye 
Barolar Birliğinin çalışmalarını takdirle karşılamakla 
beraber,sesimizin daha gür çıkması için,hep birlikte 
duyarlılık gösterilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.
Zira savunmanın tutuklu olduğu bir ülkede adaletin 
gereği layıkıyla yerine gelemez.

Bütün bu olumsuzluklara  rağmen ülkemizde 
baharla birlikte esen umut rüzgarlarının bize hem 
tutuklu meslektaşlarımızın özgürlüğünü hem de 
daha barışçıl, daha adil bir düzeni getirmesini di-
liyoruz.Bu konudaki çalışmaları da büyük takdirle 
karşılıyor ve üzerimize düşen sorumluluğu Diyarba-
kır barosu avukatları olarak yerine getirmeye hazır 
olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu vesile ile misa-
firperverliklerinden ötürü Bursa barosunun bütün 
üyelerine teşekkür ediyor ,  hepinize saygılar sunu-
yorum. (20/04/2013)
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Hükümet;  toplumun tüm kesimlerinin değer 
yargılarına, inançlarına, hayat tarzına saygı 

duymalı, bunlara müdahale oluşturacak 
uygulamalardan kaçınmalıdır.

06 Haziran 2013/Diyarbakır
İstanbul’daki Taksim Gezi Parkının yıkılarak yerine bir 

Alışveriş Merkezi (AVM) ve bir Kışlanın (eski Topçu Kışlası) 
inşa çalışmaları üzerine İstanbul’da başlayan olaylar, bu gün 
onuncu gününe girmiştir. 27 Mayıs tarihinde başlayan, halen 
başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok ilde süren 
eylemlerde yurttaşlar; toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkı ile 
ifade özgürlüğü hakkını kullanmakta, Hükümete ve Hükümet 
uygulamalarına tepkilerini dile getirmektedir.  Toplumun her 
kesiminden ve her görüşten insanlar, bu temel hakları çerçe-
vesinde mevcut anayasanın ve taraf olduğumuz Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinin (AİHS) güvencesi altında bulunan de-
mokratik haklarını kullanmaktadır. Hükümeti ve Hükümetin 
politikalarını protesto etmek, bu amaçla toplanarak etkinlik 
yapmak, tepki ve görüşlerini ifade etmek toplumun demokra-
tik bir hakkıdır ve saygı duyulmalıdır.

Yurttaşların bu meşru ve demokratik tepkilerine karşı 
güvenlik görevlileri; başından beri gereksiz, ölçüsüz ve huku-
ka aykırı bir şiddet uygulamış, özellikle insan vücudu üzerinde 
kalıcı ve öldürücü etkisi bulunan gaz kullanımı sonucu yüzler-
ce yurttaş zarar görmüş;  yaralanmış, sakat kalmıştır. Bu keyfi 
ve yasa dışı şiddet sonucu bazı göstericiler yaşamını yitirmiş-
tir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bu güne ka-
dar birçok kararında, Türkiye’de güvenlik görevlilerinin gös-
tericilere yönelik gaz kullanımını hukuka ve insan haklarına 
aykırı bulmuş, ölçüsüz gaz kullanımının AİHS’İN gayri insani 
muamele ve işkence yasağını düzenleyen 3. Maddesinin ihla-
lini oluşturduğuna karar vermiştir. AİHM en son Ali Güneş 
/Türkiye Kararında, güvenlik görevlilerinin gaz kullanımını 
ayrıntılı şekilde değerlendirmiştir.

Diyarbakır Barosu, başta İstanbul olmak üzere birçok 
ilde güvenlik görevlilerinin aşırı ve keyfi güç kullanımı ile 
öldürücü gaz kullanımını kınamakta, yetkililere bu hukuk 
dışı uygulamaya derhal son vermeleri çağrısında bulun-
maktadır.

Bu vesileyle, yıllardır bu bölgede Kürt yurttaşların de-
mokratik eylemlerine yönelik olarak güvenlik güçlerinin, aşı-
rı, ölçüsüz ve keyfi şiddetini hatırlatmak, konuyu toplumun 
dikkatine sunmak isteriz. 2006 yılından başlamak üzere, gös-
teri ve yürüyüşlerde çoğu çocuk olmak üzere onlarca göste-
rici; gerçek mermi, plastik mermi, gaz fişeği ve gaz kullanımı 
sonucu yaşamını yitirmiştir. Kısa bir süre önce Diyarbakır şe-
hir merkezinde bir polis panzerinin gösterici topluluk üzerine 
sürülmesi sonucu Şahin ÖNER adlı genç bir gösterici yaşamı-

nı yitirmiş, Diyarbakır Valiliği hemen bir açıklama yaparak; 
göstericinin elinde bir bombanın patlaması ile öldüğünü ileri 
sürmüş, sorumluları korumaya çalışmıştır. Bu arada son 6–7 
yıl içinde gösteri-yürüyüşleri sırasında ölçüsüz ve keyfi şid-
det sonucu ölümlerle sonuçlanan her hangi bir olayın etkili 
şekilde soruşturulduğuna tanık olunmamış, bu tür suçlardan 
sorumlu görevliler yargı önüne çıkarılmamıştır.  Keza toplan-
tı, gösteri ve yürüyüş yoluyla demokratik haklarını kullanan 
Kürt yurttaşlar, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) hükümleri 
çerçevesinde Özel Yetkili Mahkemelerde yargılanmakta, “si-
lahlı örgüt üyeliği” veya “örgüt üyesi olmamakla birlikte 
silahlı örgüte üyesi olmak” suçlarından haksız ve adaletsiz 
şekilde yargılanmakta, onlarca yıl ağır cezalarla yargılanarak 
yine yıllarca tutuklu kalabilmektedir. Bu vesileyle halen bütün 
ağırlığıyla devam eden bu hukuksuzluğu da toplumun dikka-
tine sunmak isteriz.

Öte yandan, toplumun önemli bir kesiminin Hükümet 
politikalarına yönelik demokratik bir tepkisine karşı uygula-
nan aşırı ve keyfi şiddetin yanı sıra; soysal medya olarak bili-
nen internet ortamındaki twiter vb. iletişime yönelik başlatılan 
gözaltı ve soruşturmayı da ibretle izlemekteyiz. Demokratik ve 
açık bir toplumda asla rastlanmayacak bu uygulama totaliter 
ve baskıcı rejimlerin tipik uygulamalarını andırmaktadır.

Diyarbakır Barosu,  toplumun demokratik tepkileri-
ne karşı gösterilen bu hukuk dışı uygulamaların karşısın-
dadır, demokratik tepkilerini gösteren ve bu nedenle gözal-
tı, tutuklama ve soruşturmalara maruz kalan yurttaşların 
yanında olacak, onlarla dayanışma içinde olacaktır.

Hükümet;  toplumun tüm kesimlerinin değer yargıları-
na, inançlarına, hayat tarzına saygı duymalı, bunlara müdahale 
oluşturacak uygulamalardan kaçınmalıdır. Dün (05.06.2013) 
Taksim Dayanışma Platformu adıyla bilinen Heyetin ileri 
sürdürdüğü talepler haklı, meşru taleplerdir ve derhal yerine 
getirilmelidir.

Güvenlik güçlerini toplumun demokratik eylemlerine 
yönelik ölçüsüz ve keyfi şiddete başvurmaya son vermeye, 
Hükümeti de toplumun taleplerine saygı duymaya ve toplum 
adına Taksim Platformunun taleplerini yerine getirmeye da-
vet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla sunuyoruz.
Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu adına

Av. Tahir Elçi  / Baro Başkanı
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Bölge Baroları E.A. için Bingöl’de...

Son günlerde ülke gündemine yoğun şekilde yan-
sıyan, Bingöl İli’nde meydana gelen çocuk mağdureye 
yönelik cinsel istismar ve hürriyeti tahdit suçu iddiasıy-
la alakalı olarak Bingöl İli’nde bulunmaktayız. 

Meydana gelen olayın vahameti, toplumda yarat-
mış olduğu infial, şüphelilerin kamu görevlisi olmaları 
ve baroların kamu hizmeti yürütmesinden doğan so-
rumluluğa istinaden bölge baroları olarak, söz konusu 
bu olayla ilgili Bingöl’de toplanan bölge baro başkan ve 
temsilcilerinin almış olduğu ortak karar neticesinde;

Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı, soruşturmayı yü-
rüten Cumhuriyet Savcısı ve mağdur vekili ile görü-
şülerek söz konusu soruşturma dosyasına müdahillik 

talebinde bulunulmuştur. Bu karar ve talep doğrultu-
sunda, söz konusu olayın sonuna kadar, yerelde Bingöl 
Barosu ve genelde de Bölge Baroları olarak takipçisi 
olunacak, mağdur ile ailesine hukuki, manevi destek 
sunulacaktır.

Soruşturma dosyasında gizlilik kararı alınmış 
olması nedeniyle şu an için dosya içeriği inceleneme-
miş olup, dava açıldığı veya gizlilik kararı kaldırıldığı 
takdirde gerekli tüm incelemeler ivedi olarak yerine 
getirilecek ve gerekli adımlar atılarak kamuoyu bilgi-
lendirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

KATILIMCI BAROLAR
Ağrı Barosu Başkanı - Av. Ali ARTUK
Batman Barosu Genel Sekr. - Av. Ferman YARDIMCI
Bingöl Barosu Başkanı - Av. Erdal AYDEMİR
Bitlis Barosu Başkanı - Av. Enis GÜL
Diyarbakır Barosu Başkan Y. - Av. Nahit EREN
Hakkari Barosu Başkanı - Av. Kutbettin BEYAZIT
Iğdır Barosu Başkanı - Av. Özgür KURBAN GÜL
Kars Barosu Başkanı - Av. İbrahim BAŞTİMAR
Mardin Barosu Başkanı - Av. Azat YILDIRIM
Muş Barosu Başkanı - Av. Mehmet Zahit SÖYLEMEZ
Siirt Barosu Başkanı - Av. Mehmet Cemal ACAR
Şanlıurfa Barosu Başkanı - Av. Ali Fuat BUCAK
Şırnak Barosu Başkanı - Av. Nuşirevan ELÇİ
Van Barosu Başkanı - Av. Murat TİMUR

24.06.2013
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Dicle Üniversitesinde üç gün boyunca devam 
eden, dün itibariyle birçok üniversite öğrencisinin bı-
çakla yaralanmasıyla sonuçlanan olayları kaygıyla izli-
yoruz. Kamuoyuna “karşıt görüşlü öğrencilerin kavga-
sı” olarak yansıyan ya da yansıtılan bu olayları ve bu 
olaylar üzerinden başlatılan tartışmaları zamanlama 
bakımından manidar bulduğumuzu ifade etmek is-
teriz. Nitekim 1990’lı yılların ilk yarısında yaşanan ve 
kamuoyunca bilinen olaylar dışında ve bu tarihten beri, 
gerek üniversitede gerekse de her hangi bir şekilde, bu 
nitelikte olaylar Diyarbakır’da ve bölgemizde yaşanma-
mış, böyle bir konu gündeme gelmemiştir. Tam da si-
lahların sustuğu, Kürt meselesinin barışçıl ve demokra-
tik yöntemlerle çözümü sürecinin başladığı, toplumda 
büyük umutlar ve pozitif bir havanın oluştuğu bir dö-
nemde bu olaylar meydana gelmiştir. Yaşanan bu olay-
ların, öyle olmadığını umut etmekle beraber maalesef 
bizlerde geçmişte yaşadığımız acı deneyimlerden hare-
ketle, arka planında daha derin amaçların bulunduğu 
kaygısını oluşturmaktadır. Bu nedenle, biz kentin sivil 
kurumları olarak, Kürt toplumunun geleceği bakımın-
dan büyük bir tehlike arz eden bu olaylara karşı herke-
si duyarlı olmaya, sorumlu ve sağduyulu davranmaya 
davet etmeyi sorumluluğumuzun bir gereği görüyoruz.

Bizler, şiddet ve saldırı niteliği taşımayan, her 
türlü düşünce, inanç ve fikir özgürlüğü ile toplanma 
ve gösteri yapma hakkını önkoşulsuz kabul ediyor, 
yılardır bu değerlerin savunuculuğunu yapıyoruz. 

Bu görüşümüz, kişi ya da grupların politik görüş ve 
düşüncelerinden bağımsız ilkesel bir tutumdur. An-
cak onlarca yıldır savaşın, yıkımın, acıların, göçlerin 
yaşandığı coğrafyamızın tam da şiddet sarmalından 
çıkarak, barışa kavuşacağı umudunun belirdiği bu 
dönemde, bu tür provokatif eylemlere dönüştürülebi-
lecek tutum ve davranışlardan da herkesin kaçınması 
gerekmektedir. Oluşturulan bu gerginlik bütün top-
lumun benimsediği ve destek verdiği çözüm sürecine 
zarar verici ve aynı zamanda bu süreci baltalama ça-
bası içinde olabilecek odaklara da fırsat sunmaktadır. 
Bu tür olayların zamanında önünün alınmaması 
durumunda, şiddetin sokağa ve günlük yaşama si-
rayet ederek yıkıcı ve telafisi imkânsız sonuçlara yol 
açabileceği herkes tarafından görülmelidir. Bu tür 
olayların hiç kimseye bir yararı yoktur. Bu nedenle 
bu tarihi süreçte toplumu geren ve oluşan iyimser ha-
vayı bozacak bu tür provakatif tutum ve davranışlara 
karşı Kürt toplumunun bütün kesimlerini duyarlı ol-
maya çağırıyoruz.

Fikir ve düşünce üretim merkezi olması gereken 
Üniversite’de, üniversite öğrencilerinin ellerinde satır, 
taş ve sopalarla birbirilerine saldırı görüntüleri bizlerde 
büyük bir üzüntüye yol açmıştır. Hiçbir fikir, inanç ve 
dava üniversite öğrencilerinin bıçak ve satırla bir birle-
rinin yaşamına kastetmesine gerekçe olamaz. Biz Di-
yarbakır’ın sivil ve demokratik kurumları olarak, üni-
versitede bıçakla yaralama eylemlerini kınıyoruz.

Dicle Üniversitesinde yaşanan olayları
kaygıyla izliyoruz

11.04.2013 Diyarbakır
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Öte yandan; Dicle Üniversitesinde yaşanan olay-
larda; bıçakla yaralanmaların yanı sıra, güvenlik gö-
revlilerince altmış (60) öğrenci gözaltına alınmıştır. Üç 
gün süren olaylarla ilgili medyaya yansıyan görüntüler 
ve kamuoyuna ulaşan bilgilere göre, güvenlik güçleri 
olayları önlemek için zamanında ve gerekli tedbirleri 
almada yetersiz kalmıştır. Üniversite kampüsünde-
ki polis görevlilerinin kimi tutum ve davranışları ka-
muoyunda olduğu gibi bizde de büyük bir rahatsızlık 
yaratmıştır. Olayların bu aşamaya gelmesinde, güven-
lik görevlilerinin, ellerinde sopa ve satır bulunan bazı 
gruplara müdahale etmediği gibi, müsamahakâr dav-
randığı, olayların büyümesinde bu tutumunun da payı 
olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, kamuoyuna 
yansıyan ve rahatsız edici bu görüntülerin titizlikle in-
celenerek ilgililer hakkında adli ve idari soruşturmala-
rın başlatılmasını bekliyoruz.

Biz aşağıda isimleri bulunan sivil toplum örgütleri 

olarak, üniversite öğrencilerimizi soğukkanlı olmaya, 
hiçbir koşul altında şiddete başvurmamaya davet edi-
yoruz. Toplumun ilgili bütün kesimlerini bu konularda 
duyarlı olmaya, herkesi birbirlerine tahammül göster-
meye, yetkilileri de bu tür olayların hassasiyetini göze-
terek gerekli önlemleri zamanında almaya çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla sunuyoruz.

Diyarbakır Barosu - Diyarbakır Sanayi ve Ticaret 
Odası (DTSO) - Diyarbakır Ticaret Borsası- 

Diyarbakır Tabip Odası –DİSİAD -Diyarbakır 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası (DESOB) -KESK 

Diyarbakır Şubeler Platformu - İnsan Hakları 
Derneği Diyarbakır Şubesi (İHD)- TMMOB 

Diyarbakır İL Koordinasyon Kurulu- GÜNSİAD-
TÜRK İŞ 7.Bölge - DİSK Diyarbakır Temsilciliği 

- TİHV Diyarbakır Şubesi
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Cezaevlerindeki hak ihlalleri devam ediyor

Sayın Basın Mensupları,

Cezaevlerindeki hak ihlalleri sorunu dönem dö-
nem değişiklik gösterse de maalesef hiç kesintiye uğ-
ramaksızın devam etmektedir. Bu ihlallerin bir kısmı 
mevzuattan kaynaklanmakla birlikte, önemli bir kısmı 
da uygulayıcılardan kaynaklanmaktadır. Yani cezaevi 
idaresinin ve infaz koruma memurlarının kişisel tutum 
ve davranışlarından da kaynaklanmaktadır. Özellikle 
politik mahpuslar bu ayrımcı davranışlara en çok ma-
ruz kalan mahpus gruplarının başında gelmektedir. 

Son dönemlerde Kürt Sorunu endeksli yaygın tu-
tuklama kampanyaları nedeni ile özellikle Bölgemizde-
ki cezaevleri, çoğu zaman kapasitelerinin iki katına ya-
kın tutuklu ve hükümlüyü barındırmıştır. Tüm sevk ve 
nakillere rağmen Diyarbakır’daki iki cezaevi de halen 
kapasitelerinin çok üzerinde mahpusu barındırmakta-
dır. Adalet Bakanlığının 2012 yılı verilerine göre Tür-
kiye genelinde tüm mahpusların sayısının 136.000 kişi 
olduğunu da bu vesile ile belirtmek isteriz.

Değerli Basın Mensupları,

Diyarbakır Barosu Cezaevi Komisyonu, İzmir 
Şakran Cezaevinde yaşanan hak ihlallerinin yoğunlu-
ğunu gözeterek bu cezaevinde bir dizi incelemeler yap-
mış ve bir rapor hazırlamıştır. Bu raporu açıklamamı-
zın ekinde sizlere sunacağız. 

Bununla birlikte hemen tüm cezaevlerinde yaşa-
nan ihlallere ilişkin görüşlerimizi de bu vesile ile sizler-
le paylaşmak isteriz. 

Öncelikle en önemli sorun cezaevlerinde ağır hasta 
mahpusların durumudur. Öteden beri kamuoyunun 
gündeminde olan bu sorun, tüm girişimlere rağmen 
bir çözüme ulaşmamış, bazı vakalarda bu ihmaller 
mahpusların cezaevinde ölümü ile sonuçlanmıştır. 
Hiç kuşkusuz bu ölümlerin yaşanmasında en önemli 
sorumluluk/sorumsuzluk Adli Tıp Kurumuna aittir. 

Son dönemlerde yaygın olarak yaşanan bir diğer 
ihlal ise mahpusların sevk ve nakiller sırasında, özellik-
le de cezaevine kabulleri sırasında çırılçıplak soyularak 
aranmaları mevzusudur. Bu uygulama birçok cezae-
vinde rutin olarak uygulanmakta, bu uygulamayı kabul 
etmeyen mahpuslar zorla soyularak ve zaman zaman 
da fiziki şiddet eşliğinde bu onur kırıcı muameleye 
maruz kalmaktadır. Bu uygulamaya karşı yapılan kimi 
hukuksal girişimler de maalesef sonuçsuz kalmaktadır.

Nakiller konusunda bir diğer problem alanı ise 
yargılamaları halen devam eden tutukluların yargıla-
malarının yapıldığı mahkemeden binlerce kilometre 
ötedeki cezaevlerine nakledilmeleridir. Bu uygulama 
iki önemli probleme yol açmaktadır. Bunlardan ilki, 
tutuklunun avukatı ile görüşerek etkin bir hukuksal 
destek almasının engellenmesine yol açmasıdır. Nite-
kim halen Diyarbakır Mahkemelerinde yargılamaları 
devam eden çok sayıda tutuklu, Bolu, Şakran ve hat-
ta Trakya Bölgesindeki cezaevlerine nakledilmişlerdir. 
Böylece avukatın duruşma öncesi müvekkili ile gö-
rüşmesi ve etkin bir hukuksal destek sunması açık bir 
şekilde engellenmiştir. Kısaca SEGBİS olarak adlandı-

01.04.2013 Diyarbakır
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rılan ses ve görüntü bilişim sistemleri ile tutukluların 
ifadeleri alınmaya çalışılmakta ise de, gerek yargılama-
nın yüzyüzeliği, gerekse de bu sistemin yeterli altyapısı 
olmaması nedeni ile sağlıklı ve adil bir yargılama yapıl-
madığı konusunda hiçbir kuşkumuz yoktur. Bununla 
birlikte binlerce kilometre ötedeki cezaevlerin nakledi-
len mahpuslar, maddi imkânsızlıklar nedeni ile yakın-
larıyla haftalık kapalı görüş ile aylık açık görüş hakla-
rından çoğu zaman yararlanamamaktadırlar. 

Bunun yanı sıra hasta mahpusların doktora ulaş-
maları, muayene ve tedavileri de aksatılmaktadır. Bazı 
cezaevlerinde doktora ulaşmak başlı başına bir sorun 
halini almıştır. Bunun yanı sıra Komisyonumuzun 
incelemelerde bulunduğu Şakran Cezaevinde mah-
pusların kelepçeli bir şekilde muayene ve tedavileri-
ni yapılmak istendiği, bu uygulamayı kabul etmeyen 
mahpusların, hiçbir tıbbı muayene ve tedavi yardımı 
almaksızın cezaevlerine geri getirildikleri yaygın olarak 
dile getirilen şikayet konularından biri olmuştur. 

Keza disiplin cezalarının uygulanma şekli, süresi 
ve buna karşı itiraz mekanizmasının etkisiz hale getiril-
mesi nedeni ile mahpusların dış dünya ve yakınlarıyla 
iletişim kurma hakları, sistematik bir şekilde engellen-
mektedir. Örneğin çırılçıplak aramayı kabul etmeyen 
mahpuslar, zorla soyularak aranmakta, bu uygulamaya 
direnen ya da itiraz eden mahpuslar ayrıca disiplin ce-
zası ile cezalandırılmaktadırlar. Bu ve benzer sebeplerle 
mahpuslar, aralıksız bazen 1 yıla varacak şekilde disip-
lin cezalarıyla cezalandırılarak adeta dış dünyaya karşı 
izole edilmektedirler. 

Bir diğer sorun alanı ise mahpusların süreli ve 

süresiz yayınlara ulaşma konusunda karşılaştığı ihlal-
lerdir. Bazı cezaevlerinde mahpusların toplatma ya da 
yasaklama kararı bulunmayan yayınlara ulaşmaları ve 
bunları edinmeleri tamamen keyfi nedenlerle engel-
lenmektedir. Bu haksız ve hukuk dışı uygulamaya karşı 
çıkan mahpuslar da, disiplin cezalarıyla cezalandırıl-
maktadırlar. 

Sayın Basın Mensupları,

Yukarıda özetlediğimiz hususlar, mahpusların 
yaygın olarak ihlal edilen temel haklarına ilişkin hu-
suslardır. Bunların yanı sıra irili ufaklı çok sayıda hak 
ihlalleri de yaşanmaktadır. Tüm bu hak ihlallerinin bir 
kısmı mevzuattan kaynaklanmakla birlikte, daha ziya-
de cezaevi idarecilerinin, cezaevi güvenliği ile sorumlu 
olan jandarmanın ve infaz koruma memurlarının ka-
sıtlı, kusurlu ya da ihmali tutum ve davranışlarından 
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle sorunların aşılması 
için ceza infaz mevzuatının bu ve benzer sorunlara yol 
açan kısımlarının, duraksamaya ya da yoruma gerek 
olmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmek-
tedir. Yine hukuk dışı, keyfi uygulamaları nedeni ile 
cezaevlerinin sivil ve askeri personelinin eğitilmesi, bu 
tür davranışlarda bulunan personelin adli ve idari yön-
den etkin bir şekilde soruşturulması gerekmektedir. 

Şakran Cezaevindeki sorunlara ilişkin olarak 
hazırladığımız rapor da açıklamamızın ekinde 
sunulmuştur. Bu raporda belirtilen sorunların aşılması 
için yetkili merciler nezdinde gerekli bütün girişimlerde 
bulunacağız. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Diyarbakır Barosu Cezaevleri Komisyonu 
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“Diyarbakır Barosu, tutuklu avukatların serbest 
bırakılmasını talep etmekte, ÇHD tarafından Ankara’da 
03 Mayısta düzenlenen etkinliği desteklemektedir.”

Son birkaç yıldır savunmayı temsil eden avukat-
lara yönelik kitlesel soruşturma ve tutuklamalar yapıl-
mıştır. 22 Kasım 2011 tarihindeki operasyonda kırk 
bir ( 41 ) meslektaşımız gözaltına alınmış, otuz altı 
(36) tutuklanmıştır. Avukat meslektaşlarımızdan yir-
mi üçü (23) bu dosya kapsamında halen tutukludur.

18 Ocak 2013 tarihinde Çağdaş Hukukçular 
Derneği’ne (ÇHD) yönelik bir operasyon yapıldı. Bu 
operasyon kapsamında ÇHD’nin on altı (16 ) yöne-
tici ve üyesi meslektaşımızın ev ve bürolarına bas-
kınlar yapıldı. ÇHD Genel Merkezi, Ankara Şubesi 
ve İstanbul Şubesi arandı. ÇHD Genel Başkanı Av. 
Selçuk Kozağaçlı, İstanbul Şube Başkanı Av. Taylan 
Tanay, İstanbul Şube Sekreteri Av. Güçlü Sevimli, 
İstanbul Şube üyeleri Av. Ebru Timtik, Av. Barkın 
Timtik, Av. Naciye Demir, Av. Günay Dağ, Av. Şük-
riye Erden ve Ankara Şubesi Yöneticisi Av.N. Betül 
Vangölü Koz ağaçlı bu operasyon kapsamında tu-
tuklandı.

Diyarbakır da devam eden ve kamuoyunda 
“KCK Ana Davası” olarak bilinen davada müdafi-
lik yapan 103 avukat hakkında soruşturma başlatıl-
mış olup, bu soruşturma halen devam etmektedir. 
Son olarak, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi 
meslektaşlarımız hakkında, “yargı görevini yapanı 
engellemeye teşebbüs” suçlamasıyla ceza davası açıl-
mıştır. Son dönemde sadece Terörle Mücadele Ka-
nunu (TMK) kapsamında yetmiş (70) avukat hak-
kında soruşturma ve kovuşturma yapılmış, sekiz ( 8 
) avukat meslektaşımıza oldukça yüksek cezalar ve-
rilmiştir. Türkiye hapishanelerinde halen otuz yedi 
(37) meslektaşımız tutukludur.

Savunma mesleğine ve savunma mesleğinin 
mensubu avukatlara yönelik bu saldırılar vahim ve 
kabul edilemez bir boyut kazanmıştır. Bu vahim tab-
lo karşısında tutuklu avukat meslektaşlarımızın der-
hal serbest bırakılmasını talep etmek amacıyla ÇHD 
Genel Merkezi tarafından 03.05.2013 tarihinde Sa-
at:12.00’da Ankara Adliyesi önünden gerçekleştirile-
cek etkinlik ve basın açıklamasını desteklediğimizi 
ifade etmek isteriz.

“Tutuklu avukatlar serbest bırakılsın”

Saygılarımızla,
Diyarbakır Barosu Başkanlığı.
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Çocuk Hakları Merkezi olarak İstanbul Valisi 
hakkında suç duyurusunda bulunduk

08.05.2013

İstanbul Valisi Hüseyin Avni MUTLU’yu Ço-
cuk Haklarını İhlal Ettiği Gerekçesiyle Kamu Denet-
çisine Şikayet Etmeye Çağırıyoruz!

“18 yaşına kadar her birey çocuktur! “

Bu cümle, Türkiye’nin 23 yıldır taraf olduğu Bir-
leşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin ilk 
maddesidir. Çocuğun insan haklarını ve bireyin “çocuk 
olma” statüsü 1 Mayıs 2013 Çarşamba günü İstanbul 
Taksim’de kamuoyunun vicdanı ve gözleri önünde ihlal 
edildi. 

Henüz 17 yaşında olan D. A., polisin attığı gaz 
bombası kartuşuyla başından ağır yaralanarak, kafatası 
kırıldı.

17 yaşında bir çocuk olan D. A.’nın 2 Mayıs 2013 
günü İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun “Dilan 
adlı kızımız da yaralıdır. Dilan örgüt üyesidir, marjinal 
grup üyesidir. Bizde kayıtları vardır. Çatışma içindedir.
Tam bir radikal mensuptur. Yaptığımız hiçbir eksik ve 

yanlış işlem yoktur.” sözleriyle çocuk olma statüsü ve 
insan hakları ihlal edildi.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, D.A.’nın ço-
cuk olduğunu görmezden gelmiş; onu korumak yerine 
(BM ÇHS Madde:3) “kendini” ve “orantısız kullanılan 
gücü” haklı göstermiştir.Demokratik bir hukuk devle-
tinde henüz hakkında verilmiş bir yargı kararı olmak-
sızın birinin örgüt üyesi olarak ilan etmek bir yargısız 
infazdır. Bizde kayıtları var, çatışma içindedir“ söylemi 
unutulmamalı ki darbe dönemlerinin fişlemeci mantı-
ğının sürdürüldüğünün bir kanıtıdır. 

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak 
Vali’nin söz konusu ifadeleri ve tutumundan dolayı gö-
revini ihmal ettiğini düşünüyoruz.

8 Mayıs 2013 tarihinde saat 11:00’de Vali Avni 
Mutlu’yu Kamu Denetçisine şikayet ediyoruz!

Diyarbakır Barosu
Çocuk Hakları Merkezi
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Meslek İçi Eğitim ve Hukuki 
Araştırmalar Komisyonu 
tarafından 31.05.2013 günü 
Av.Talih Uyar’ın sunumuyla 
İcra İflas Hukuku Semineri 
yapıldı.
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5 Haziran Dünya Çevre Günü
05.06.2013

5 Haziran 1972 yılında Stockholm‘de toplanan 
“Birleşmiş Milletler Çevre ve İnsan Konferansı”nın 
yıldönümü olan tarihtir. Bu konferansta BM “temiz ve 
sağlıklı bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı 
olduğunu karar altına almıştır. 1970‘li yılların ikinci 
yarısından itibaren, konferansın önemine istinaden, bu 
konferansta alınan kararların bir anlamda çevre koru-
ma alanında milat olması gerçeğinden hareketle, kon-
feransın toplandığı tarih, DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ilan 
edilmiştir.

Türkiye, 2013 yılına, ülkenin en önemli sorunu 
olan Kürt sorununun şiddetten arındırılarak çözülme-
sine yönelik yeni gelişmelerle girdi.Uzun bir çatışma 
sürecinden, büyük kayıplardan ve acılardan sonra or-
taya çıkan bu barış fırsatının ilk defa Türkiye’nin çok 
farklı kesimlerini bir araya getirmiş olmasını, ortak bir 
duyarlılık yaratmış olmasını çok kıymetli buluyoruz.

Yıllardan beri devam eden bu süreçte özellikle 
bölge  coğrafyası üzerinde askeri, siyasi ve ekonomik 
nedenlerle yürütülen çevresel politikalar bölge  coğ-
rafyasına ve toplumsal yapısına çok ciddi zararlar ver-
miştir.Birçok köy, orman yakılmış, yerleşim yeri tahrip 
edilmiş, tarihi-kültürel eserler ve verimli araziler ;imar 
planları ve baraj projeleriyle sular altında bırakılmıştır.
Birçok verimli arazi susuz bırakılarak kuraklaştırılmış-
tır. Bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetleri çatışmalı 
ortam nedeniyle yok denilecek düzeye gelmiştir.

Çatışmalar nedeniyle çıkan orman yangınlarında 
doğal bitki örtüsü ve hayvan varlığı üzerinde geri dö-
nüşü olmayan tahribatlar meydana gelmiştir. Bölge flo-
rasında yer alan birçok bitki türünün yaşanan yangın-
larla yok olduğu ve gelecek nesillerin, insanlığın ortak 
mirası olan doğadan yararlanma olanaklarını bırak-
mayacağı, ekolojik dengeyi bozacağı yadsınamaz bir 
gerçektir. Kürt sorunu çözülmeye çalışılırken çevreye 
duyarlı kesimleri yaratılan çevre tahrifatlarını onarmak 
ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakabilmek 
için çevresel projeler hazırlamaya ve çevre duyarlılığını 
artırmaya çağırıyoruz. Bu ülke bu coğrafya ve zenginlik 
hepimizindir.”Kendi geleceğimizi kendi elimizle yak-
mayalım, yıkmayalım.’’

Türkiye’nin elektrik ihtiyacının ancak %2-3’ünü 
karşılayacağının bilinmesine rağmen, ülkemizin dere-
leri üzerine 5000’e yakın Hidroelektrik Santrali (HES) 

kurulması planlanıyor.Bunun karşılığında, suyun kul-
lanım hakkı, suyun gerçek sahipleri olan yöre halkının 
elinden alınıp, 98 yıllığına, HES’i kuran şirketlere dev-
rediliyor.Çevre kirliliğinin temellerinden olan Nükle-
er-büyük hidroelektrik-termik santraller gibi enerji po-
litikasından vazgeçilip, enerjinin verimli kullanılması 
ve temiz, doğayla uyumlu rüzgar, güneş, jeotermal gibi 
alternatif doğa dostu ve yenilenebilir enerji biçimleri-
nin geliştirilmesi sağlanmaya çalışılmalıdır.

Oysa ki bunu yapmak yerine 21.05.2013 günü 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6486 sa-
yılı Kanunun kapsamında TBMM Genel Kurulu’nda 
kabul edilen bu torba yasaya gizlenen bir madde de-
ğişikliği ile(12. madde) Çevre Kanunu’na ‘23.6.1997 
tarihinden önce yatırım programına alınmış olup, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla planlama 
aşaması geçmiş olan veya ihalesi yapılmış olan veya 
üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunla-
rın gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesisler 
ÇED kapsamı dışındadır’ şeklinde geçici 3. madde ek-
lenmiştir.

 “Yani, İstanbul’a 3. köprü, 3. havaalanı, Gebze-İz-
mir otoyolu, Hasankeyf ’i sular altında bırakacak Ilısu 
Barajı, nükleer santraller gibi çevresel olumsuz etkileri 
yoğun olan dev projeler ÇED kapsamı dışına çıkartıl-
mıştır.Türkiye’nin taraf olduğu onlarca çevre koruma 
sözleşmesi yok sayılmış, yasayla yaşam alanları daha 
çok korumasız hale gelmiştir.

Örneklerini çoğaltabileceğimiz ve özellikle son 
günlerde başta İstanbul Taksim Gezi Parkında mey-
dana gelen olaylar olmak üzere tüm ülke genelinde 
meydana gelen çevresel tepkilere karşı yapılan orantı-
sız müdahaleler insanların en hassas olduğu çevre du-
yarlılığı konusunda bile ne kadar duyarsız olunduğunu 
göstermektedir. Ne söylense hep bir eksik kalacak olan 
bu yağma ve yıkım politikasına ve bu politikanın yarat-
tığı kültüre karşı çıkmayı, Dünya Çevre Günü’nde, bir 
hukuk örgütü olarak borç biliyor, 5 Haziran’da; ekolojik 
dengenin bozulmasından rahatsızlık duyan Meslektaş-
larımızı, Diyarbakırlıları ve tüm insanları çevreye daha 
duyarlı olmaya çağırıyoruz.

Diyarbakır Barosu
Çevre ve Tüketici Komisyonu
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11 Haziran 2013 tarihinde İstanbul Çağlayan Ad-
liye Sarayında bir açıklama yapmak isteyen avukatlara, 
polis ve özel güvenlik görevlileri tarafından ağır bir sal-
dırı ve hukuk dışı bir şiddet uygulanmıştır. Bu saldırıy-
la birlikte elliye (50) yakın avukat meslektaşımız; yasa 
dışı bir şiddet uygulanarak gözaltına alınmıştır. Dün 
Çağlayan Adliye Sarayında yaşananlar ve kamuoyuna 
yansıyan görüntüler; savunmanın, hak arama özgürlü-
ğünün ve hukuk devletinin güvencesi olan avukatların, 
mesleki faaliyetlerini icra ettikleri bir mekânda, bir Ad-
liye Binasında, cüppeleriyle yerlerde sürüklendikleri, 
ağır bir şiddete maruz kaldığı görüntülerle tarihe ibret 
ve utançla geçecektir. Dün İstanbul’da mesleğimizin 
onur ve saygınlığına kabul edilemez bir müdahalede 
bulunulmuştur. Diyarbakır Barosu, İstanbul Barosu 
üyesi meslektaşlarımıza yapılan uygulamayı şiddetle 
kınamaktadır.

Avukatların mesleki faaliyetlerini yerine getir-
dikleri Adliye Binalarında bile güvende olmadıkları, 
burada bile şiddete maruz kalabildikleri, bir toplumsal 
mesele ile ilgili görüşlerini ifade edemedikleri, demok-
ratik bir toplumda en temel haklardan olan toplanma 
ve görüşlerini ifade etme girişimlerinin şiddet eylemle-
riyle karşılandığı bir toplumda yurttaşların hak ve öz-
gürlüğünün güvencesinden söz edilemez.

On beş (15) gündür İstanbul Gezi Parkında başla-
yan yurttaşların demokratik tepkilerini ve bu tepkilere 
karşı güvenlik görevlilerinin uyguladığı aşırı şiddeti ka-
muoyu yakından izlemektedir. Temel hak ve özgürlük-
lerinin güvencesini oluşturan bir mesleğin mensupları 
olarak avukatların, bu toplumsal ve hukuki meseleye 
kayıtsız kalmaları düşünülemez. Avukatlar, hiçbir za-
man hukuksuzluk ve adaletsizliklere sessiz kalmadığı 
gibi, baskı ve sindirmelere karşı da boyun eğmemiştir. 
Şüphesiz bundan sonra da avukatlar, bu onurlu mesleki 
miraslarına bağlı kalarak yurttaşların hak ve özgürlük 
mücadelesinde, haksızlıklara uğrayanların ve mağdur-
ların yanında yer alacaktır. Diyarbakır Barosu, İstanbul 
Barosu üyesi meslektaşlarımızın yanındadır ve onlarla 
dayanışma içinde olacaktır.

Diyarbakır Barosu olarak, İstanbul Barosu üyesi 
avukatlara uygulanan şiddeti kınıyor, meslektaşlarımı-
za saldırı ve şiddet eyleminde bulunan sorumluların 
tespit edilerek derhal yargı önüne çıkarılmasını talep 
ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

İşkence Mağdurlarıyla Dayanışma Günü

Avukata Şiddete Hayır!
12 Haziran 2013/Diyarbakır

26 Haziran İşkence Mağ-
durlarıyla Dayanışma Günü 
vesilesiyle, Diyarbakır Barosu, 
İnsan Hakları Derneği Diyar-
bakır Şubesi, Diyarbakır Ta-
bip Odası,TİHV Diyarbakır 
Temsilciliği ve ve STGM (Sivil 
Toplum Geliştirme Merke-
zi) tarafından Koşuyolu Par-
kındaki İnsan Hakları Anıtı 
önünde basın açıklaması ya-
pıldı.

İHD Diyarbakır Şube-
sinden Avukat Pınar DAL-
KUŞ'UN okuduğu ortak basın 
açıklamasından sonra Baro 
Başkanımız,Yönetim Kuru-
lu üyelerimiz ve üyelerimizle 
diğer kurum temsilcileri Ofis 
Sanat Sokağına kadar işkence 
ile ilgili broşür dağıtıldı.

Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu adına.
Av. Tahir ELÇİ /Baro Başkanı
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Doğu ve Güneydoğu Bölge Baro Başkanları 
dönem sözcülüğü Urfa Baro Başkanına devredildi

15.05.2013 tarihinde Baromuzun ev sahipliğinde 
yapılan bölge baroları toplantısından bir kare

    Sivas Katliamının yıldönümünde Pir Sultan 
Abdal Derneği Diyarbakır Şubesi üyeleri, Diyarba-
kır'daki STK temsilcileri ve vatandaşların katıldığı bir 
anma etkinliği düzenlendi. Ofis AZC Plaza önünden 
Koşuyolu Parkına kadar yürüyüş yapıldı. İnsan Hak-
ları Anıtı önünde yapılan anma töreninde; Pir Sultan 
Abdal Derneği Şube Başkanı Av. Cafer KOLUMAN, 
Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Tahir ELÇİ ve İHD 
Şube Başkanı Raci BİLİCİ birer konuşma yaptılar. 

Baro Başkanımız Elçi konuşmasında kısaca; 
2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas Madımak Oteline 
yakılarak öldürülen 37 aydın, sanatçı ve insanımızı 
saygıyla andığını, katliamı bir kez daha kınadıklarını 
ifade etti. Sivas Katliamının insanlığa karşı işlenmiş 

bir suç oluşturduğunu, bu nedenle zamanaşımına uğ-
ramayacağını ifade etti. Katliamın tüm faillerinin bu 
suçtan cezalandırılması gerektiğini dile getirdi. 

Baromuz Madımak Katliamını kınadı
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5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle
ünlü Kürt sanatçı Ciwan Haco’nun

katılımıyla düzenlenen geceden kareler
05.04.2013 
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5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle
fidan ve uçurtma  etkinliklerinden kareler

07.04.2013 
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Av. Nevzat 
Eren Futbol 

Turnuvasının 
şampiyonu 

stajyer 
meslektaşlarımız
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Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sevgili

Modern romanın en önemli yaratıcılarından biri sayılan Marguerite Duras’ın 
yetmiş yaşındayken yazdığı bu roman, on beş yaşındaki yoksul beyaz bir kızın ken-
dinden iki kat yaşlı, zengin bir Çinliyle tanışmasının, o adamda cinsel aşkı keşfetme-
sinin öyküsü. Duras Romanı yayımlandıktan sonra, bu romanın, kendi yaşamından 
alıntılarla dolu olduğunu açıkladı. Marguerite Duras›ın 1984 Goncourt Ödülünü 
alan ve 34 dile çevrilen ünlü “Sevgili” (L’Amant) romanını kimi eleştirmenler bugüne 
kadar yazılmış en güzel romanlardan biri saydı.

Çakırcalı Efe 

Çağdaş Edebiyatın devlerinden biri olarak kabul edilen Yaşar Kemal‘in kaleme 
aldığı Çakırcalı Efe, on beş yıldan fazla bir zaman boyunca eşkıya olarak Osmanlıya 
baş kaldırmış, binden fazla insanı öldürmüş, öte yandan fakir fukaranın koruyucusu 
olan Çakırcalı Mehmed Efe’nin öyküsüdür. Yaşar Kemal Çakırcalı’yı öldüren müf-
rezenin kumandanı Albay Rüştü Kobaş’ın verdiği bilgiler ışığında eşkıyanın hayat 
hikâyesini, tanıklarının yorumlarına da yer vererek anlatır. 

Sîya Êvinê

Yaşar Kemal jıbuna wê Sîya Evine:

“Gava min romana Mehmed Uzun xwend ez şaş mam, çawa di zimaneki de 
romana peşi ewqasi peşteki, dewlemend ü bi hosteyi dikaribû bihata nivîsîn...

Peve çawa zimane romaneke pêşteki wiha kemilî hitabû avakirin. Mehmed 
Uzun, hosteyê yekemîn ê zimanekî wisa ye.”

  

Düğümlere Üfleyen Kadınlar

“Çünkü Bir Erkek Bir Kadının Nefesi Kadar”

Kalbi kırık bir kadın, o kalbi kıran adam ve o adamı öldürmek uğruna çölü 
aşmayı göze almış kadınlar… Bir kadın ya da bir ülke nasıl sevilir sahiden? Ece Te-
melkuran’ın dört kadının Ortadoğu’daki intikam yolculuğunu ele alan bu romanı 
çok satanlar listesinde yerini aldı.
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Suç Çetesi

Yeri : Diyar Galeria Avrupa Sineması

Yönetmen : Ruben Fleischer 

Oyuncular : Ryan Gosling, Emma Stone, Josh Brolin ve Sean Penn

Tür : Aksiyon , Gerilim, Dram

 Ülke : ABD

 Hikaye :1949 Los Angeles kenti zalim ve doğuştan kalpazan Mi-
ckey Cohen’in (Sean Penn) kontrolü altındadır. Uyuşturucu, silah ve ka-
dın ticaretini tek elden yürüten Cohen, güçlü mafya adamlarının yanı sıra 
yerel polisi ve hatta politikacıları da arkasına almıştır. Los Angeles Polis 
Departmanında kimse karşısına çıkmaya cesaret edemezken birim e dışa-
rıdan destek vermekle görevlendirilen Teğmen John O’Mara (Josh Brolin) 
ve  Jerry Wooters (Ryan Gosling), Cohen’in işlerine çomak sokmayı bece-
rebilecek midir? Suç ve dram türlerini harmanlayan filmin yönetmenliği-
ni Ruben Fleischer üstleniyor. Oyuncu kadrosu ise Ryan Gosling, Emma 
Stone, Josh Brolin ve Sean Penn gibi yıldızlardan bir araya geliyor.

Seslerle Anadolu

Temsil tarihi: 4 Haziran, Saat: 20:00, Yer: Cahit Sıtkı Tarancı Kültür 
Merkezi Orhan Asena Sahnesi

Anadolu türkülerinin çok sesli müzikle sahneye taşındığı, orkestra ve 
danslar eşliğinde sahnelenecek olan Seslerle Anadolu, ülkemizin farklı yö-
relerine ait türkülerden oluşan geniş bir repertuara sahip müzikli bir oyun. 
Diyarbakır’da Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesin-
de 4 Haziran Salı akşamı saat tek gösterimlik sahnelenecek olan oyun için 
biletlerinizi şimdiden ayırmanızı öneririz.

Acı

Yeri : Diyar Galeria Avrupa Sineması

Yönetmen : Kim Ki-duk

Oyuncular : Lee Jung-Jin, Min-soo Jo, Eun-jin Kang  

Tür : Dram

Ülke : Güney Kore

Hikaye :Güney Koreli yönetmen Kimki Duk’un son filmi olan 
“Acı” kimsesiz büyüyen ve hayata karşı acıması olmayan bir adamın ha-
yatını konu alıyor. Tefeciler için çalışan Gang Do’ nun kaybedecek hiçbir 
şeyi yoktur; bu yüzden de zalimliğinin zirvesindedir. Fakat bir gün annesi 
olduğunu söyleyen bir kadın karşısına çıkacak ve yaşamını yeniden sorgu-
lamasına neden olacaktır. Gang Do kadına başta inanmasa da, sonrasında 
sakladığı dehşet dolu sırları öğrenecektir. Dünya prömiyerini 2012 Vene-
dik Film Festivali’nde yapan ve ödülle dönen filmin başrollerini Min-soo 
Jo ve Jung-jin Lee paylaşıyor.
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Dodan Project - Bê Nav

1997 yılında Murat Öztürk ve Erkan Özer tarafın-
dan kurulan Dodan Project, geleneksel Kürt müziğini 
blues, jazz, rock, newage gibi modern müzik tarzların-
dan esintiler ile etnik öğeleri entegre etme çabası ile 
dikkat çekiyor. Grup, Be Naw (İsimsiz) adlı çalışmasın-
da Erkan Özer’in doğaçlama yeteneği ve sahne perfor-
mansıyla adından söz ettiriyor.

Kürt müziğinin usta isimlerinin klasikleşmiş bazı 
eserleri yeniden yorumlandığı albümde Ertan Özer’in 
sözlerini yazdığı, müzikleri Murat Öztürk’e ait olan 4 
esere de yer veriliyor. Duduk ustası Suren Asaduryan, 
Cem Yıldız ve Cem Aksel “Be Naw” a renk katıyor.

Şivanname

Şivanname serisi altında yayınlanmakta 
olan bu albümlerden ilki, Gazind adını taşımak-
tadır. Toplam 10 şarkıdan oluşan bu albümde 
Şivan Perwer, kendi iç dünyasını, samimi duy-
gularını da dinleyicileriyle paylaşmaktadır. Kürt 
müziğinin klasik makamlarında yazdığı şarkıla-
rı yaylı çalgılar orkestrası eşliğinde icra eden Şi-
van Perwer, güçlü sesi ve yorumlarıyla Kürt mü-
ziğine yeni bir soluk getirmektedir. Albümdeki 
tüm şarkıların söz ve müzikleri Şivan Perwer’e 
ait olup, ‘Yemo’ şarkısı Mahmud Baksi ile birlik-
te yazılmıştır.

Şivanname serisinin ikinci albümünü oluştu-
ran Destana Rojava albümünde ise Şivan Perwer, 
özgürlükleri için ayakta olan Suriye Kürtlerinin ya-
kın tarihini, değerlerini, çektikleri acıları, umutları, 
verdikleri mücadeleyi destansı bir anlatımla dinle-
yicilere aktarmaktadır. Senfonik şiir tarzında ha-
zırlanan bu albümde Şivan Perwer, bugüne kadar 
diğer parçalardaki özgürlük mücadelesine büyük 
bir özveri ile destek olmuş, korunak oluşturmuş 
Suriye Kürtlerine saygı, minnet ve hayranlığını da 
ifade etmektedir. Albümde, anonim şarkılar dışın-
daki eserlerin söz ve müzikleri yine Şivan Perwer’e 
aittir.
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Diyarbakır’da Kültür ve Sanat

Kayapınar Belediyesi Cegerxwin Gençlik 
ve Kültür ve Sanat Merkezi tarafından düzenle-
necek olan 3. Filmamed Festivalinin tarihi belli 
oldu. 18-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 
olan festival Biletlerine Diyar Galeria Avrupa 
Sineması Gişelerinden ve Cegerxwin Gençlik 
ve Kültür ve Sanat Merkezinden ulaşabilirsiniz.

Kayapınar Belediyesi Cegerxwin 
Gençlik ve Kültür ve Sanat Merkezi 

→ Müzik
→  Sinema 
→ Tiyatro
→ Halk oyunları
→ Dil ve Edebiyat
→ Resim

Adres: Diclekent Bulvarı Parkorman

Tango Med Dans ve Sanat Merkezi

→ Vals
→ Tango
→ Chacha
→ Bale
→ Salsa
→ Rock’n Roll
→ Break&Hiphop
→ Zumba
→ Twist
→ Halk Dansları
→ Düğün Dansları

Adres: Elazığ Cad. Galeria İş Merkezi, Zemin Kat, 
No:14-15  Dağkapı/Diyarbakır.
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Kültür Sanat Komisyonu tarafından düzenlenen 
Okey ve Tavla Turnuvasından kareler...



63
K

ü
ltü

r San
at ve Sp

or

Küba’lı Devrimci
Fidel Alejandro Castro

13 Ağustos 1926 yılında Mayari, eski Oriente 
ilinde Biran çiftliğinde dünyaya gelen ve ismini vaftiz 
babası Fidel Pino Santos’ tan alan Fidel Alejandro Cast-
ro’yu dünya, Kübalı Devrimci olarak tanıyor. 1868’deki 
ilk başkaldırının kahramanı olarak tanımladığı José 
Marti’nin fikirleriyle yola çıktığını, sonrasında Marksist 
ve Leninist fikirler üzerine yoğunlaşarak sosyalizm için 
savaştığını belirten Castro ise kendisini Martici, Mark-
sist, Leninist ve Sosyalist olarak tanımlıyor. Devrim 
sonrası, Küba devlet başkanlığı ve başbakanlığı yapan 
Castro’nun isyan ve başkaldırıları çocukluk günlerine 
dayanıyor. Varlıklı bir ailenin oğlu olan Castro doğdu-
ğu şehirdeki eğitim olanaklarının yetersizliği nedeniyle 
ailesi tarafından şehir dışına gönderilir.  Castro henüz 
çocukken pansiyoner olarak kaldığı ailenin kendisine 
ve diğer kardeşlerine haksızlık etmesi sebebiyle ilk is-
yanını başlatmış, lisedeyken kendisine yapılan haksız-
lıklar nedeniyle başkaldırılara devam etmiş, iktidarın 
kontrolü altında olan bir Üniversite’de hukuk eğitimi 
almaya başlayınca da haksızlıklara karşı bireysel isyan-
larını kitlesel başkaldırıyla devam ettirerek baskıcı hü-
kümete karşı sürdürmüştür.

Siyaset konusunda üniversite yıllarında fikir edin-
meye başlayan Castro, dönemin baskıcı tutumuna 
rağmen yeni kurulan Küba Halk Partisi hareketlerine 
katılarak baskı ve zulme karşı isyan hareketlerini hükü-
mete yöneltmiştir. Henüz yirmi bir yaşında ve üniver-
site birinci sınıf öğrencisiyken Dominik Cumhuriyeti 
diktatörü Trujillo’yu devirmek amacıyla Cayo Confites 
seferine katılan Castro 1953 başlarında ise Batista dik-
tatörlüğünü yıkmak amacıyla bin iki yüz kişilik bir 
grup oluşturdu. Castro, 26 Temmuz’da Santiago’da 160 
arkadaşıyla birlikte Batista’nın yönettiği 1933 “Çavuş-
lar Darbesi”ni taklit ederek ve Batista ordusunun üni-
formalarını giyerek bir baskın düzenledi, fakat başarı-
sızlığa uğrayarak tutuklandı. Yetmiş beş gün boyunca 

tecrit edilen Castro ceza evinde açlık grevi başlattı ve 
bunun üzerine tecrite son verildi. 16 Ekim 1953’te San-
tiago’daki Küba Yüksek Mahkemesi’nde yapılan yargı-
lamada  “Sayın yargıç siz beni mahkûm edin! Tarih 
beni beraat ettirecektir” cümlesiyle biten ünlü savun-
masını yaptı. 16 yıla mahkûm edilen Castro 21 ay hapis 
yattıktan sonra Batista tarafından bağışlanınca serbest 
kaldı. Hükümet kuvvetleriyle girişilen çatışmalarda ar-
kadaşlarının çoğunu yitiren Castro, aralarında Ernesto 
Che Gueva’nın da bulunduğu 12 arkadaşıyla birlikte 
Oriente’nin güneybatısındaki dağlarına çekildi. Bu 
dağlarda iki yıl boyunca Batista’ nın kuvvetlerine kar-
şı bir gerilla savaşı yürüttü. Castro, devrimci yıllarında 
geçimini militanları sayesinde karşılarken serbest ol-
duğu dönemlerde avukatlık yaparak yoksullara yardım 
etmiş, mahkemelerde onların savunmasını yapmış fa-
kat ücret almamıştır. 

Devrimci hareketle başlayan kargaşa giderek Ba-
tista’nın siyasi desteğini yitirmesine sebep olunca ve 
Batista ordusu bir dizi askerî yenilgiye uğrayınca Ba-
tista, 31 Aralık 1958’de Dominik Cumhuriyeti’ne kaçtı. 
Bunun üzerine destekçileri hızla artan Castro 1959’ un 
ilk günlerinde Havana’ya girdi ve başbakanlığa getiril-
di. Castro, ülke içinde çok yönlü ve kapsamlı politikalar 
uygulamaya başladı. Okuma yazma seferberliği sonun-
da okuryazarlık oranı yüzde 90’ın üzerine çıktı. Yeni 
okullar açılarak eğitim olanakları yaygınlaştırıldı. Zen-
ginlik kaynaklarının, ulusal gelirin ve sağlık hizmetle-
rinin dağılımında köklü değişiklikler gerçekleştirildi. 
İşsizlik büyük ölçüde ortadan kaldırılırken, herkese ça-
lışma yükümlülüğü getirildi. Fidel Castro 31 Temmuz 
2006 tarihinde sağlık problemleri nedeniyle yetkilerini 
geçici olarak başkan yardımcısı ve kardeşi Raül Cat-
ro’ya devretti.

TArİHİ DEğİŞTİrEN AVUKATLAr
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BAROMUZUN DİYARBAKIR VALİSİ
MUSTAFA CAHİT KIRAÇ’A ZİYARETİ (02.07.2013)

İTALYAN HEYETİN
BAROMUZU ZİYARETİ

(20.03.2013)

KADEP GENEL BAŞKANIN
BAROMUZU ZİYARETİ (04.04.2013)

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
EŞSÖZCÜSÜ SEVİL TURAN’IN

BAROMUZU ZİYARETİ (20.03.2013)
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ABD ADANA KONSOLOSLUĞU
BAROMUZU ZİYARETİ

(15.04.2013)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI VE 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN

BAROMUZU ZİYARETİ (17.04.2013)

AK PARTİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ 
CUMA İÇTEN’İN

BAROMUZU ZİYARETİ (27.04.2013)

AK PARTİ İL BAŞKANI
AV. AYDIN ALTAÇ’IN

BAROMUZA ZİYARETİ (07.05.2013)

BAROMUZUN YENİ SEÇİLEN DTSO
BAŞKANI VE YK ÜYELERİNİ ZİYARETİ (13.06.2013)
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İSRAİL RAMALLAH BELEDİYESİ’NİN
BAROMUZU ZİYARET

(30.04.2013)

IRAK KÜRDİSTAN FEDERE BÖLGESİNDEN
STK TEMCİLCİLERİNİN 

BAROMUZA ZİYARET (03.05.2013)

BARO BAŞKANIMIZ 
TAHİR ELÇİ, TURABDİN 
METROPOLİTİ VE MOR 
GABRİEL MANASTIRI 
REİSİ MOR TİMOTEHOS 
SAMUEL AKTAŞ’A 01 
MAYIS 2013 TARİHİNDE 
MİDYAT’TAKİ 
MOR GABRİEL 
MANASTIRINDAKİ 
MAKAMINDA İADEİ 
ZİYARETTE BULUNDU.

EMEKLİ ASKERLER DERNEĞİ’NİN
BAROMUZU ZİYARETİ

(10.05.2013)

BAROMUZUN
TİCARET BORSASI ZİYARETİ

(13.06.2013)
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Av. Önder UÇAR (03.04.2013)

Av. İbrahim AYLAK (06.03.2013)

Av. Murat TÜRKOĞLU (10.04.2013)

Av. Kasım Baran ACAR (17.04.2013)

Av. Mehmet CENNET (26.04.2013)

Av. Mehmet IŞIK (03.04.2013)

Av. Emine BOZDAŞ (07.05.2013)

Av. Esra AKDEMİRCİ (17.04.2013)

Av. Tahir TAŞDEMİR (17.04.2013)

Av. Hakkı KAYNAR (17.06.2013)

Av. Aysel YILDIZ (21.06.2013) Av. Ruken GÜVEN (22.05.2013)
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Av. Erhan Akalınlar meslekte
40. yıl plaketi verildi

(10.04.2013)
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