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Av. Ahmet ÖZMEN
BARO BAŞKANI

Saygıdeğer Meslektaşlarım;
İnsan haklarının yılmaz savunucusu, Türkiye’de
cezasızlıkla mücadeleye büyük katkılar sunmuş olan
ebedi başkanımız Tahir ELÇİ’nin katledilmesinden
sonra buruk bir şekilde yapmış olduğumuz 45. Olağan
Genel Kurulumuzda değerli meslektaşlarımız tarafından
şahsıma tevdi edilen başkanlık görevini, Yönetim
Kurulumuzla beraber, Baromuzun tarihsel misyonu
ve mirasına sahip çıkarak görev ve sorumluluklarımızı
yerine getirmek için var gücümüzle çalıştık. Baromuzun,
demokrasi, hukuk, adalet mücadelesine bir nebze de
olsa katkı sunmayı amaç edindik. Görev süremizin
bu son bülten yazısında siz değerli meslektaşlarımın
karşısında olmaktan onur duyduğumu ifade etmek
istiyorum.
Hiç şüphesiz; Türkiye, tarihinin en sancılı dönemini
hep beraber yaşamaktayız. Özellikle, 15 Temmuz
darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal
rejimi ve bu süre zarfında çıkartılan Kanun Hükmünde
Kararnamelerle, yasama organı olan TBMM oldukça
zayıflatılmış, yasama erkinin yetkileri yürütme erki
tarafından adeta gasp edilmiştir. Olağanüstü Hal
Rejimine her ne kadar resmiyette son verilmiş olsa
da çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnameler hala
uygulanmakta ve etkilerini ağır bir şekilde göstermeye
devam etmektedir. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde
kararnamelerinden alınan yetkilerle kamu çalışanlarına
yönelik ihraçlar halen devam etmektedir. Kanun
Hükmünde Kararnameler ile işlerinden ihraç edilen
binlerce kişi OHAL komisyonuna yönlendirilerek, sonu
belirsiz bir yola itilmiş, bu şekilde çalışma özgürlükleri
ortadan kaldırıldığı gibi hak arama özgürlükleri
kısıtlanmıştır. Kanun Hükmünde Kararnameler ile bir
çok basın yayın kuruluşu kapatılmış ve vatandaşların
haber alma özgürlüğü kısıtlanmıştır. Hiçbir yargı kararı
olmaksızın dernek ve vakıfların faaliyetlerine son
verilerek örgütlenme hakkı engellenmiştir. Uygulanan
gözaltı süreleri, kovuşturma aşamasında getirilen avukat
sınırlamaları, avukat müvekkil görüşmelerinin kayıt
altına alınması, avukat bürolarında yapılacak aramalara
ilişkin düzenlemeler gibi bir çok uygulama ile şüpheli

sanık hakları ve savunma dokunulmazlığı zedelenmiştir.
Tüm bu uygulamalarda Olağanüstü Hal rejimlerinde
temel hak ve Özgürlüklerin kısıtlanmasında Anayasal
kriterlere uyulmamış, tüm hakların özüne açık bir şekilde
müdahale edilmiştir. Çıkarılan Kanun Hükmünde
Kararnameler ile OHAL’in ilan ediliş amacının dışına
çıkılmış ve muhalif kesimleri sindirilmeye çalışılmıştır.
18 Temmuz 2018 tarihinde OHAL kaldırılmış olmasına
rağmen çıkarılan yasa ile gözaltı süreleri, arama el
koyma tedbirlerine ilişkin düzenlemeler, mülki amirlere
verilen yetkiler ile OHAL rejimi kalıcı hale getirilmiştir.
Tüm bu antidemokratik ve hukuk dışı uygulamalar
devam ederken, halkın kamu otoritesine karşı tek
güvencesi olan yargı erki bu süreçte bağımsızlığını
ve tarafsızlığını koruma hususunda ne yazık ki kötü
bir sınav vermiştir. Son dönemde toplum vicdanını
yaralayan, toplumsal adaleti zedeleyen, yargıya güveni
sarsan kararlar vererek siyasal iktidarın muhalifleri
sindirme gayret ve politikalarının aracı haline
gelmiştir. Bunun yanı sıra; devlet görevlileri tarafından
işlendiği iddia edilen suçlarda etkin bir soruşturma ve
kovuşturma yapılmadan dosyalar kapatılarak cezasızlık
politikalarının değirmenine su taşınmıştır. Son olarak;
1993 yılında Diyarbakır ili Kulp ilçesinde 11 köylünün
gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybettiği olayla
ilgili olarak açılan davada sanık hakkında beraat kararı
verilmiştir. Bu karar ve 90’lı yıllarda yaşanan hadiselere
ilişkin beraat kararları benzer yeni vakalara
zemin
sunmaktadır.
Son dönemde yaşanan ve benzerine zor rastlanan
bir diğer hukuksuzluk da; halkın vermiş olduğu oylarla
seçilen Milletvekilleri ve Belediye Başkanlarının basit
gerekçelerle tutuklanması ve belediyelere kayyum
atanmasıdır. Bu hukuk dışı, seçmenin iradesini hiçe sayan
uygulamalar, sivil siyasetin önünü tıkamaktan başka bir
işlev taşımadığı gibi, ülkemizde yıllardır devam eden
Kürt Meselesinde Cumhuriyet tarihi boyunca denenen
ama sonuç alınamayan güvenlik politikalarına dönüşün
iz düşümü olup, sorunu daha da derinleştirmektedir.
24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı
ve Milletvekili Seçimlerinde HDP Cumhurbaşkanı adayı
olarak seçimlere katılan Selahattin DEMİRTAŞ’ın seçim
propagandası döneminde tutukluluk halinin devamına

karar verilmiş olması bu seçimlerin eşit ve adil şartlarda
yapılmadığının en büyük göstergesidir. Oy verme ve
sayım işleminin dürüstlüğü bir seçimin demokratik ve
adil olup olmamasında ne kadar belirleyici ise yarışan
tarafların propaganda sürecinde eşit şartlara sahip
olması da bir o kadar belirleyicidir. 24 Haziran seçimleri
propaganda süreci yönünden eşit ve adil bir ortamda
yapılmadığı gibi toplumu ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı
dil ve söyleme sahne olmuş, farklı görüşler arasında
toplumsal karşıtlık meydana getirmiştir. Bilindiği üzere
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde seçim çalışmaları sırasında
yaşanan vahim ve üzücü olay sonrasında 4 kişi hayatını
kaybetmiştir. Bu üzücü olay sonrasında Diyarbakır ve
Şanlıurfa’da bulunan Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte
Suruç İlçesinde tespit ve incelemelerde bulunmak
ve sağduyuyu sağlamak amacıyla yapmış olduğumuz
girişimler engellenmiş ve hiçbir adli ve idari mercii
kararı olmaksızın hukuk dışı bir yolla Diyarbakır dışına
çıkışımıza izin verilmemiştir. Yaşananlar karşısında olayla
ilgili yapmış olduğumuz açıklamadan sonra Baromuz,
İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU tarafından çeşitli
basın yayın organlarında yaptığı konuşmalarda hedef
gösterilmiştir.
Bilindiği üzere barolar bir meslek örgütü olmalarının
yanında aynı zamanda toplumsal ve siyasal gelişmelere
duyarlı, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü korumak
ve geliştirmekle yükümlü Sivil Toplum Kuruluşlarıdır.
Nitekim bu yetki ve sorumluluk Avukatlık Kanununda
açıkça tanımlanmıştır. Bizler bu görevi yerine getirirken
baskı ve yıldırmalara maruz kalabiliriz. Ancak ne
Baromuz ne de bir üyemiz insan hakları, demokrasi
ve adalet mücadelesinden asla geri adım atmamış ve
atmayacaktır. Diyarbakır Barosu tarihi boyunca insan
hakları, adalet ve hukukun üstünlüğü mücadelesi
ve bu yolda vermiş olduğu bedellerle anılan, bu
bedellere rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen,
tüm dünyada bilinen ve takdir edilen bir barodur. Hiç
kimse, Baromuzun bu sorumluluk bilinciyle hareket
edeceğinden ve bu mücadeleyi büyüteceğinden en
ufak bir şüphe duymamalıdır.
Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklara ve hak
ihlallerine karşı en büyük mücadeleyi biz avukatlar ve
Barolar vermekteyiz. Bu mücadelemizi yürütürken
baskı, soruşturma, kovuşturma ve tutuklamalara

maruz kalmaktayız. Yargılamanın en önemli süjesi,
olmazsa olmazı, adil yargılanmanın güvencesi olan
avukatların mesleki faaliyetlerinden dolayı soruşturma
ve kovuşturmalara tabi tutulmaları ve tutuklanmaları
kabul edilemez. Son olarak Çağdaş Hukukçular Derneği
Genel Başkanı Av. Selçuk KOZAĞAÇLI’nın da aralarında
bulunduğu Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi on yedi
avukat bir yıla yakın bir tutukluluk süresinden sonra
hakim karşısına çıkarılmış ve tahliye edilmişlerdir. Tahliye
kararına karşı savcılık makamı tarafından yapılan itiraz
üzerine, kararın üzerinden 24 saat geçmeden, aynı
heyet tarafından, hafta sonu tahliye kararı geri alınarak
tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı verilmiştir.
Bu gelişme sonrasında mahkeme heyetinin tüm
üyeleri görevlerinden alınarak başka mahkemelerde
görevlendirilmiştir. Meslektaşlarımızın yargılandığı bu
davada yaşananlar, biz avukatlara yönelik sindirme
gayretini göstermekle beraber; yargıya müdahaleyi ve
yargının bağımsızlığının geldiği aşamayı açıkça gözler
sermektedir.
Türkiye’de yaşanan bu hukuksuzluk iklimine, hak
ihlallerinde son başvuru mekanizması olan Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesinin de verdiği ve vermekten kaçındığı
kararlarla katıldığını üzülerek gözlemlemekteyiz. AİHM
kendi yaratmış olduğu içtihatlarına dahi aykırı olarak,
28 Aralık 2011 tarihinde yapılan hava bombardımanı
sonucu 17si çocuk 34 sivil vatandaşımızın hayatını
kaybettiği Roboski davasında basit usuli eksiklikleri
gerekçe göstererek Anayasa Mahkemesinin verdiği
kararı adete onamıştır. Bu karar toplum vicdanında
AİHM’in güvenilirliğini ve bağımsızlığını yitirmesine
sebep olmuştur.
Bültenimizin bu sayısında, ülkemizde özellikle de
bölgemizde yaşanan hak ihlallerine karşı verdiğimiz
mücadeleyi, yürütmüş olduğumuz mesleki ve sosyal
faaliyetleri, çeşitli konularla ilgili hazırlamış olduğumuz
raporları, yapmış olduğumuz basın açıklamalarını ve
diğer çalışmalarımızı, okuyucularımızın takdirlerine
sunuyorum.
Hukukun üstünlüğünün sağlandığı, demokratik ve
adil bir düzende, barış içerisinde, hep birlikte özgürce
yaşamak dileğiyle…

Av. Mahsum BATI

BARO GENEL SEKRETERİ

NELER YAPTIK…
Değerli meslektaşlarım,
İnsan hakları içinde “savunma hakkının” çok özel
bir yeri vardır. İnsanlık tarihi kadar eski olan “savunma
hakkının” bir vekil aracılığıyla kullanılması “avukatlık
mesleğini” avukatların örgütlenmesi de BAROLARI
yaratmıştır. Uygar ülkelerde Barolar, savunma hakkının,
insan hak ve özgürlüklerinin, demokratik hukuk
devletinin ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin yılmaz
takipçileridir. Çalışma dönemimizde, güçlü bir baronun
ancak donanımlı üyeleriyle var olabileceği inancıyla
meslek içi eğitime ağırlık verdik.
Baromuz Yönetim Kurulu tarafından, meslek
kurallarına ve mesleğin onuruna aykırı faaliyetleri
önlemek amacıyla 05.07.2017 tarih ve 111/21 Sayılı
Kararı ile Etik Kurulu oluşturularak derhal faaliyete
geçirilmesine karar vermiştir.

• Merhum Başkanımız Tahir ELÇİ’yi anma haftası
etkinlikleri çerçevesinde “Tahir ELÇİ ve Faili Meçhul
Cinayetler” adlı panel,
• “Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi” semineri,
• İnsan hakları haftası kapsamında 10 Aralık 2017
tarihinde DESOB Konferans Salonunda “İnsan
Hakları Sempozyumu”,
• CEDAW-İstanbul Sözleşmesi ve 6284 S.Y. konulu
seminer,
• “Hitabet ve Beden Dili” konulu seminer,
• Geleneksel Av. Nevzat EREN Futbol Turnuvası’nın
15.si,
• “Kat Mülkiyeti Hukuku-Toplu Yapılardaki Sorunlar ve
Çözüm Arayışları” atölye çalışması,

CMK görevlendirmelerinin daha adil ve sağlıklı
yapılabilmesi için Silvan İlçemizde OCAS (Otomatik
Avukat Atama Sistemi) faaliyete geçirilmiştir.

• Baromuzun ev sahipliği yaptığı avukatlık mesleğinde
yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı
“Bölge Baroları Avukat Hakları Merkezi Toplantısı”,

31 Mayıs 2018 tarihinde Hakkâri ili Şemdinli ilçesi
Kurgan Köyü Yufkalı Mezrasında köylülere kolluk
kuvvetleri tarafından işkence ve kötü muamele yapıldığı
iddiasını araştırmak için yerinde inceleme ve tespitlerde
bulunularak sonuçlar paylaşılmıştır.

• 31 Mart-01 Nisan 2018 Tarihleri arasında “Çocuk
Hakları Çalıştayı”

• 21 Kasım 2016, 16 Ekim 2017, 15 Mayıs 2018 ve
15 Nisan 2018 tarihlerinde olmak üzere 4 adet CMK
TEMEL EĞİTİMİ semineri,
• UYAP ve E-Devlet partallarının Avukatlık Mesleğinde
Kullanılması” konulu seminer,
• Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi bünyesinde
yürütülen ‘Çatışmalı Ortamda Ve Sonrasında Çocuk
Haklarının Geliştirilmesi’ projesi kapsamında “Çocuk
Adalet Sistemi Eğitimi” çalışması,

• Baromuz Ev Sahipliğinde Yeni Ve Güçlü Bir Enstrüman
Olarak İSTANBUL
SÖZLEŞMESİ Yuvarlak Masa Toplantısı,
Baromuz ve Mordem Sanat Derneği’nin işbirliği ile
köy okullarında tiyatro gösterisi düzenlendi.
Her geçen gün büyüyen Baromuz, siz değerli
üyelerinden aldığı güç ve hukukun üstünlüğüne olan
inancıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
							
Av. Mahsum BATI
Baro Genel Sekreteri
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HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

Şinayi CAN

THE RULE OF LAW

Bu makale Prof. Dr. Ayşe Füsun Arsava onuruna düzenlenen makale yarışmasında Türkiye üçüncülüğünü almıştır.
ÖZET

ABSTRACT

I.GİRİŞ

Bu çalışmanın temel amacı
hukukun üstünlüğünü ve önemini
anlatmaktır. Bunu anlatırken bağlı
olduğu kavramları da açıkladık. Hak,
hukuk, adalet, devlet kavramlarının
hukuk üstünlüğü ile ne gibi
ilişkisi olduğunu anlattık. İnsanlık
tarihinden bu yana devletin de
oluşumuyla,hukukun
üstünlüğü
öneminin hızla arttığını diyebiliriz.
Ayrıca hukukun üstün olmadığı
bir toplumda ne gibi sorunlarla
karşılaşılacağını örnekler vererek
açıkladık. Burada, hukukun üstün
olmadığı bir ülkede halkın çeşitli
zorluklarla karşılaşacağını, hakkını
aramakta
güçlük
çekeceğini
ve özellikle devlet eliyle çeşitli
hukuksuzluğun meydana geleceğini
belirtmeye çalıştık. Günümüzde
devletin bu alandaki yetersizliğini,
zaman zaman da bu durumu göz
ardı ettiğini söyledik. Şüphesiz,
uygar bir devlet olma yolunda
önemli bir adım olan “hukukun
üstün olması”, birçok sorunları da
çözmeye yarayacaktır.

The main purpose of thisstudy
is totelltheruleandimportance of
law. Whenweexplainedthis, wealsoexplainedtheconceptsthat
it
is
connected.Weexplainedthat
therearewhatkind of relationship
betweentherule of lawandright,
law, justice, stateconcepts.We can
say that since humanityhistory,
theimportance of lawincreasedrapidlybytheformation of thestate.
Inaddition,wediscussedthatwhatkind of problems can be seen in
thesocietythatlaw is not suprior.
Bytheway,wetriedtomentionthatthepublicwillfacedwithmultiplechallenges,
willhavedifficultliestoseekone’srightandespecially,
lawlessnesswilloccurbythestate in
thecountrythat is not rule of law.
At thepresent time, wesaidoccasionallythatthestate is insufficient
in thispointandignorethissituation.
Whereas, therule of law is a important step tobecome a civilizedstate.
Also, therule of law can providesollutionsforlots of differentproblems.

Hukukun niteliğini açıklamaya
yönelik bugüne kadar ileri sürülen
çeşitli görüşler hukuk kavramını
çoğu zaman sadece tek bir açıdan
belirlemiştir. Pozitif hukuk ve tabii
hukuk olarak kendini gösteren hukukun genel olarak, hak ve adalet
kavramlarıyla sıkı ilişki içinde olduğunu aşağıdaki açıklamalardan
hareketle de diyebiliriz. Öyle ki;
hak, adalet, devlet tanımları arada geçen uzun tarihi süreç içinde,
hukuk kavramına duraksamadan
çağdaş bir içerik kazandırmaya çalışmıştır diyebiliriz. Böylece kanun
devletinden hukuk devletine ve
en nihayetinde hukukun üstün olduğu devlet aşamasına gelinmiştir. Aşağıda da bu sıra takip edilerek;hak, hukuk(pozitif hukuk-tabii
hukuk), adalet ve devlet(kanun
devleti-hukuk devleti) kavramlarına ve bunlar arasındaki ilişkiye
değinilmiştir:

KEY WORDS

Hukuk kavramının temel unsuru olan hak; bireye, çıkarlarını karşılamak amacıyla hukuk düzeninin
tanıdığı irade gücü ya da hukuksal
güçtür. Bireyin, diğer insanların
kendi hayatlarını yaşama şekline

ANAHTAR KELİMELER
Hak, hukuk, tabii hukuk, pozitif
hukuk, adalet, kanun devleti, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü

Rights, law, naturallawandpositivelaw, justice, law, government,
rule of law, therule of law

A.Hak-Hukuk (Tabii Hukuk-Pozitif Hukuk)-Adalet Kavramları
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müdahale etmeden, kendi yaşamına yön verme özgürlüğüdür.
Hukuk düzeninin kişilere tanımış
olduğu yetkilerdir.
Hukuk ise, insanlar arasındaki ilişkileri biçimlendiren, onlara
görünür ve algılanabilir bir düzen
veren, bu amaca(adalete) yönlendiren normlar bütünüdür. Hukuk
tarihine baktığımızda, zaman zaman tabii hukukun, zaman zaman
da pozitif hukukun var olduğunugörmekteyiz.
Tabii hukuk;bir ülkede belirli
bir devrede yürürlükte olan hukuk kurallarının üstünde yer aldığı, insan tabiatında saklı olduğu,
toplumun o günkü meselelerine
en uygun, en adilçözümleri önerdiği ileri sürülen, olanı değil olması
gerekeni deyimleyen, bu nedenle
pozitif hukuk kuralları üstünde yönetici bir rol oynaması kabul edilen
hukuktur.
Pozitif hukuk ise; belli bir toplumda ve belli bir zamanda yürürlükte
bulunan hukuk kurallarının bütünüdür. Pozitif hukukun içeriği yaratıcılarının kararıyla belirlenir.
İnsanlık, yürürlükteki hukukun
(pozitif hukuk) üstünde ve ötesinde değişmez, mutlak, genel-geçerliliğe haiz bir adalet peşinde koşmuştur. Bunun karşısında otorite
ve egemen güçler hukuk ve adaletin kendi dünya görüşlerinden
ibaret olduğunu ileri sürerek baskı
yapmışlardır.
Hukuk, adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzenidir. Hukukun
amacı adaletin gerçekleşmesidir.
Hukukun gerçekleştirmeye yöneldiği amaç, aynı zamanda adaletin
kapsamını da belirtir. Adalet ise;
doğrudan ayrılmama, haktan yana
olma, hakkı yerine getirme ve hakkı gözetme anlamına gelir.

Gözü kapalı adalet ilahesi Themis neye bekçilik etmektedir? Bir
elinde bir terazi diğer elinde kılıç
tutan bu ilahe neyin sembolüdür?
Söze bağlılık sözleşmeye aykırı
davranmama, şerefli yaşama ve
kimseye zarar vermeme, herkese hakkı olanı verme ölçüleriyle
adaletin içerik olarak doldurulmaya çalışıldığını görmekteyiz. Fakat
adalet kavram ve değeri değişik
sosyal ortamlar içerisinde değişik
şekilde görünüm kazanır. Özellikle
bir hukuk devletinde adalet seviyesi oldukça ileri boyutta görünür.
Bu anlamda adalet ve hukuk sıkıca
bağlıdır.
B.Kanun Devleti-Hukuk Devleti
Hukuk devletinde; hukuka dair
tüm kurallar devlet gücüne karşı
üstün olduğunu gösterir, devletgücü hukuk kurallarıyla sınırlandırılır, insan hak ve özgürlükler ise
tanınıp korunur.Kanun devletinde
ise şekli bakımından kanunlar ve
kanunların uygulayıcısı pozisyonunda olan mahkemeler mevcuttur.Ayrıca bu kanunlar devletteki
hakim olan resmi ideoloji çerçevesinde vazedilir. Sivil irade ve toplum yok denilecek kadar azdır.
Hukuk felsefesi açısından kanun ve hukuk kavramları farklılık
içermektedir. Hukuk soyut bir
kavramı ifade ederken kanunlar
somuttur. Ayrıca hukuk, kanunları içermekle beraber içerisinde
bir takım maddi ve manevi ögeleri de barındırmaktadır; mahkeme
kararları, zengin bir içtihat kültürü, hukukla ilgili bilim adamlarının
görüşleri, rasyonel akıl ve sağduyu
ile desteklenmiş takdir hakkı, bu
ögeler örnek olarak gösterilebilir.
Somut kanunlar, somut olaylara
doğrudan uygulandığında, her za-

man adaletli sonuçlara ulaşılamaz,
işte tam bu noktada hukuk, bünyesinde var olan bu ögelerle devreye girer ve ifade edilen eksikliği
bertaraf eder. Kanun devletinde
her şey somut kanunlara indirgenir. Burada birinci amaç, devletin
bekasıdır bu yüzden devlet aklı
ön plandadır. Hukuk devletinde
ise, kanun devletine oranla hukuk,
devletten biraz daha bağımsızdır, ancak bu tam bir bağımsızlık
anlamına gelmemektedir. Hukuk
devletinde hukuk, toplumdaki en
güçlü organizasyon olan devleti
sınırlama ve denetleme amacı taşısa da, nihayetinde devlet tarafından vazedilip meşruiyet kazandırıldığından amaca hizmet ettiği
nispette bağımsızdır.
C.Hukuk Devletinde Önemli Bir
Unsur: Hukukun Üstünlüğü Kavramı
Hukukun üstünlüğünden bahsedebilmemiz için öncelikle hukuk, adalet, kanun devleti,hukuk
devleti gibi kavramları iyi bilmemiz
gerekir. Özellikle hukuk devleti
kavramı ile hukukun üstünlüğü
kavramı arasında sıkı ilişki bulunmaktadır.
Hukukun üstünlüğünün siyasal
hayata geçişi devletlerle mümkün
olabilmektedir. Devlet; kapasitesini hukukun üstünlüğüne adayarak
tam olarak kullanmak suretiyle,
hukukun insan yararınaamaçlarını
gerçekleştirmekle görevlidir. CommonLawhukuk sisteminde hukuk
devleti kavramının karşılığı olarak
Rule of Law terimi kullanılmakta
bu da hukuk devleti anlamından
ziyade hukukun devleti, hukukun
üstün olduğu devlet anlamını taşımaktadır.
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Zira daha önce de belirttiğimiz
gibi hukuk devleti; faaliyetlerinde
hukuk kurallarına bağlı olan, vatandaşlarına hukuk güvenliği sağlayan, yönetimde keyfiliğin egemen
olmamasını sağlayan ve kendisini
hukukla sınırlayan devlet demektir.
Bir hukuk devletinde hukuka uymak sadece vatandaşlar için değil,
devlet için de zorunludur. Anayasa
Mahkemesi de hukuk devletinin
tanımını birden fazla şekilde yapmıştır. Bunlardan birisi de, “yönetilenlere en güçlü, en etkin ve en
kapsamlı biçimde hukuksal güvencenin sağlanması, tüm devlet
organlarının eylem ve işlemlerinin
hukuka uygun olması”dır.
Lovett, hukukun üstünlüğünü,
devletin ne yapması veya neyapmamasını belirleyen yasal sistem
olarak ifade etmektedir. İnsanlık
tarihine baktığımızda büyük bir
kısmında hukukun, açıkça yöneticilerin isteklerine, arzularınabağlı olduğunu görürüz.Devletin insafına
dayalı bir yönetim uygulanmaktaydı.Bu ise birçok zorbalığı, haksızlığı
beraberinde getiriyordu. Bu zorbalıktan, haksızlıktan kurtulma yolunda yıllarca mücadele verildi. Zamanla hukukun üstünlüğü kavram
ve önemi ortaya çıktı. Böylece bütün yöneticiler yasalara tabi olmak
ve ülkeyi yasaya dayalı sistemle
yönetmek zorunda olmuştur. Burada bir yönetici dahikuralları ihlal
etmemesi şarttır.
Hukukun üstünlüğü, Batı’da
100 yıl öncesinden Albert V. Dicey tarafından modern anlamda
formüle edilmiş, 50 yıl kadar önce
Friedrich A. Hayek tarafından yeniden ifade edilmiş ve son 30 yılda, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde hukuk teorisyenlerince
geniş tartışma konusu yapılmıştır.
Fakat kavramın tesis ve gelişti-

rilmesi sadece Batı toplumlarına
özgü değildir. Zira, bugün Afganistan, Endonezya, Çin, Meksika,
Rusya Zimbabwe gibi farklı sistemlerden bütün devlet yönetimleri, farklı sebeplerle de olsa, hukukun üstünlüğüne bağlılıklarını
ifade etmektedirler. Bu yönetimlerin kimileri özgürlükler, kimileri
kamusal düzenin korunması ve
çoğu da ekonomik gelişme yararına hukukun üstünlüğünü tesisi
zorunlu görmektedirler.
D.Hukukun Üstünlüğünde Kriterler- Kavramın Günümüzdeki
Uygulamaları
Bir devletin hukukun egemen
olduğu, hukukun üstün olduğu
devlet olarak tanımlanabilmesi
için belli başlı bazı niteliklere sahip
olması gerekir. Bunlardan en öncelikli olanı, devletin egemenliğine dayalı olan yasama ve özellikle
de yürütme eylem ve işlemlerinin
hukuk kurallarına bağlı olmasıdır.
Fakat bu durumtek başına yeterli
görülmemektedir. Devlet hukukkurallarına bağlı olurken, yargı da
bu bağlılığı tarafsız ve bağımsız bir
şekilde denetlemesi gerekir.
Hakimler için 1982 Anayasasında şöyle denmektedir: “Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar;
Anayasa’ya, kanuna ve hukuka
uygun olarak vicdani kanaatlerine
göre hüküm verirler.”1961 Anayasasında ise bu hüküm şu farkla yer
almıştır “...Anayasa, kanuna, hukuka ve vicdani kanaatlerine göre
hüküm verirler.”
Denetim, devletin diğer organları için de olması gereken bir
durumdur. Örneğin; idarenin her
türlü eylem ve işlemleri yargı denetimine tabidir. Bir konuda ya da
kişiler hakkında karar verme duru-

munda olan hakimlerin keyfiliklerini önlemek için ilk mahkemeler
üzerine ayrıca üst mahkemeler
kurulmuştur. Güncel bir örnek olarak; 29.11.2002 tarihinde, örnek
bir hukuk toplumuna ulaşmak için
yapılan çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla,İstanbul’da Hukukun Üstünlüğü Derneği adında
bir dernek kurulmuştur. Bütün
bu örnekler gösteriyor ki varılmak
istenen temel amaç; toplumdaki
kişilerin istek ve arzularını, keyfiliklerini, yaptıkları haksızlıkları
sona erdirip kurulmuş olan hukuk
düzeni gereklerini yerine getirmek
ve de en önemlisi hukukun üstünlüğünü sağlamaktır.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun da söylediği gibi üstünün
hukuku yerine, keyfiliği toplumda
kazıyacak, söküp atacak hukukun
üstünlüğünün gelişimi için çaba
sarf edilmelidir. Eğer bir toplumda
keyfilik geçerli olursa, üstün sınıftansanız, üstünün tanıdığı ya da
yakını iseniz, işleriniz yürür, hizmetiniz görülür ve hastanede derdiniz “anında” çözülür. Fakat eğer
o toplumda hukukun üstünlüğü
hakimse, sadece haklı olduğunuz
vakit işiniz yürür. Hukuk devletinde bu tür düzenlemeler, çabalar
kişilerin temel hak ve özgürlükleri
lehine sonuçlar elde etmek içindir.
Ülkemize, yanı başımıza dayanan Suriye dramı, hukukun üstünlüğü ihlalinin en çarpıcı örneğidir.
Zira bu ülkede hukukun üstünlüğü
hakim olsaydı, kendisini baş ilan
eden birçok topluluk meydana gelmez, hepsi tek çatı altında toplanır
ve var olan hukuka tabi olurlardı.
Fakat mevcut durum, yönetiminacımasız uygulamaları altında ezilen halkın yerlerinden ayrılmasına,
anarşist düşüncelerin terörizme
dönüşmesine ve bu ülkede bir iç
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savaşın meydana gelmesine sebep
olmuştur. Hukukun üstünlüğü halkın hakkını korumak, özgürlüklerini sağlamak adına olmalıdır. Yoksa
mevcut yönetimin keyfiliklerini,
zorbalıklarını, haksızlıklarını destekler nitelikte olmamalıdır.
Nitekim bir hukukçunun da dediği
gibi kurulu düzeni koruyan mahkemeler hukukun üstünlüğüne
aykırıdır.
Hukukun üstünlüğü terimi
sadece politika ve hukukta değil, özellikle medyada da oldukça
kullanılmaktadır.Öyle ki ülkemizde
basın-yayın organları, başa gelen
yöneticilerden sık sık bu konuda
çekmektedir.
5187 sayılı Basın Kanunu’n 3.
maddesinde şöyle yer almaktadır: “Basın özgürdür. Bu özgürlük;
bilgi edinme, yayma, eleştirme,
yorumlama ve eser yaratma haklarını eleştirir. Basın özgürlüğünün
kullanılması ancak demokratik bir
toplumun gereklerine uygun olarak; başkalarını şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve ahlakının,
milli güvenlik, kamu düzeni, kamu
güvenliği ve toprak bütünlüğünün
korunması, Devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin
önlenmesi, yargı gücünün otorite
ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilir.”Yine Basın ve
Yayın Hürriyeti başlığındaki Anayasanın 27. Maddesinde “Basın
hürdür sansür edilemez.” denilmektedir. Basın-yayın toplumun, hukuk
üstünlüğünün ne derece olduğunu
gösteren önemli taşlarıdır adeta.
Bu taşların yerlerinden oynatılması hattakısıtlanması, korkuyla ve de
baskıyla kendisineevet denilen bir
yönetim oluşturur ki, bu da ileride
yönetim tarafından türlü haksızlıkların önünü açar. Bunlar medya

tarafından deşifre edilemez ya da
deşifre edilse dahi yeterince müdahale edilemez. Devleti denetleyecek olan organlar çoğu zaman
basın-yayın kuruluşları yoluylaharekete geçer. Denetim organlarının bu konuda görevini yerine getirmemesi toplumun yanlış bilgi
edinmesine ve keyfi uygulamaların
altında ezilmesine sebep olur.
Güncel bir haber olarak; 1
Kasım 2015 seçimleri öncesinde bazı basın yayın kuruluşlarının
kısıtlanmasını, örnek verebiliriz.
Zira bu yol, halkın düşüncelerinin
iktidar aleyhine sonuçlanmasına
engel olunmak istendiği kanısını
oluşturmuştur. Bu tutum, özellikle
başka ülkelerce eleştirilmiş, hukukun üstünlüğü konusunda kaygılara sebep olmuştur.
Günümüzde, hukukun üstünlüğü arayışı gelişimini tamamlamış,
mükemmel bir yaşam biçimi sunar
hale gelebilmiş değildir. Hukuka
olan ihtiyaç, bugünbelki her zamankinden daha fazla ve daha önemlidir. Çünkü, insanlık bukazanımlara
ulaşmak için çok ağır bedeller ödemiş ve daha da ödemektedir. Bukazanımların kaybı, insanlığa çok daha
acı sonuçlar vereceği şüphesizdir.
Hatırlanmalıdır ki, tarih boyunca
mutlak güç her zaman otoriterliğin
sinsice yayılmasınıyüreklendirmiştir. Zira, Nazi Almanyası’nda Hitler’in, Şili’de Pinochet’in ve bugün
Suriye’de Esad’ın uygulamaları bütün insanlığa unutulamaz acılaryaşatmaktadır.
III.SONUÇ
Hukukun üstünlüğü, tüm toplumlarda her zaman kırılgan yapıya
sahiptir. İnsanlık tarihinden bugüne değin bazı zamanlar bu yapı sar-

sılmış, bazen de yıkılarak beraberinde birçok enkaz bırakmıştır. Bu
yapının sağlam duruşu veya restore edilerek daha iyi hale gelmesi
hukuk devletinin varlığını daha da
kanıtlar. Zira hukuk devletini matematikte bir küme olarak ele alırsak,
hukukun üstünlüğü bu kümenin
daimi var olması gereken elemanıdır diyebiliriz. Uygar toplumları
ayakta tutan bu temel ilkenin göz
ardı edilmesi ileride hak, hukuk,
adaletalanlarındada olumsuzlukların yaşanmasına sebep olacaktır ki;
bu ise daha ağır kayıpları meydana
getirecektir. Binaenaleyh, hukuk
devletinin kılcal damarı durumundaki bu ilkeyi korumak adına ne
kadar çok çaba sarf edersek güçlü,ideal bir devlet olma yolunda o
kadar sağlam adım atmış oluruz.
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ZENOFOBİNİN
KARA AYNA’DAKI YANSIMASI

“düşmanı gösteriyorlar,ona saldırıyoruz siz gidin artık düşman dağıldı dedikleri bir anda anlaşılıyor
baştan beri bütün yenik düşenlerle aynı kışlaktaymışız incecik yas dumanı herkese ulaşıyor” İ.Özel
Black Mirror, 4 Aralık 2011 tarihinde yayınlanmaya başlanan bir
İngiliz televizyon dizisidir. Dizi bilim kurgu tarzında olmasının yanı
sıra distopik bir temaya sahiptir.
Dizinin her sezonu ve her bölümü,
hem konusu hem de oyuncuları
bakımından münferit olup, ardılları ve öncülleri ile arasında bir illiyet
bağı da bulunmamaktadır.
Black Mirror, Türkçe “kara ayna”ya tekabül etmektedir. Dizinin ismi dahi başlı başına bir hiciv
içermekte, teknolojik aletlerimizin
ekranlarının karanlığı ve ayna gibi
yansıtma özelliği ile bizlerin karanlık yönlerinin yansıması arasında
bir metafor yapılmıştır.
Diziye dair bilgileri bir kenara
bırakarak, hepimizin hem mağduru hem de yaratıcısı olduğumuz
bir mefhuma değinmek istiyorum,
zenofobi. Zenofobi, Yunanca xenos ve phobos kelimelerinin birleşiminden oluşan ve yabancı fobisi
anlamına gelmektedir.
“fob-phob- : Korku, kaçınma
anlamında ön ve sonek
fobi -phobia-: Belli bir nesnenin,
durumun veya etkinliğin yarattığı ve
kişinin kendisi tarafından da yersiz
veya aşırı kabul edilen usdışı, yoğun,
inatçı bir korku. Bu korku, kişide
korkulan söz konusu şeyden (fobik

uyarıcıdan) kaçınmaya yönelik neredeyse karşı konulmaz bir arzu da
yaratır. Kaçınmanın mümkün olmaması halinde yoğun bir kaygı ve panik tepkisi alevlenir. Bir fobi önemli
bir bunaltı kaynağı olduğu veya
toplumsal işleyişi engellediği zaman
ruhsal bir rahatsızlık olarak değerlendirilir.”
(Selçuk Budak, Psikoloji Sözlüğü, Ankara, 2005, Bilim ve Sanat
Yayınları )
Bazı fobiler evrensel denebilecek düzeyde yaygınken, bazı fobiler ise aksine kişilere özgül olup,
yaygın olarak görülmemektedir.
Zenofobi, bir fobi olarak evrensel
denebilecek düzeyde yaygındır ve
bir fobinin ötesinde anlamlara sahiptir. Kelime anlamı olan yabancı
fobisinden öte yabancı nefreti de
içkindir. Nitekim bu nefret, soykırım gerçekleştirecek derecede tecessüm etmeye de yetkindir.
Şüphesiz ki zenofobi tek bir
tipte tezahür etmemektedir. Zenofobinin tecessüm etmesi için
ihtiyaç duyulan yabancı, farklı sıfatlarla tezahür edebilir; cinsel,
dilsel, kültürel, dinsel, ırksal vb. en
temel farklılıktan, spesifik farklılıklara kadar geniş bir yelpazeye
sahiptir. Özü itibariyle kötülüğün
içkin bulunmadığı bu farklılıklar
karşısında gerçek olmayan (irras-

yonel) korkular üretilmektedir.
Üretilen bu irrasyonel korkular,
varlıklarını, ötekinin düşmanlığı üzerinden anlamlandıran grup
veya toplulukların motivasyon ihtiyacını karşılamaktadır.
Black Mirror dizisinin 3. sezonunun Acımadan Öldürmek (Men
Against Fire) isimli 5. bölümünde,
savaş sonrası “böcek” benzetmesinin yapıldığı bir topluluğa karşı
oluşturulan ve gönüllü katılımcılardan oluşan bir askeri birliğin,
böcekleri öldürmesi konusu işlenmektedir. Gönüllü askerler beyinlerine yerleştirilen bir implant
sayesinde, öldürülmesi amaçlanan
topluluğun bireylerini birer canavar olarak görüp ve konuşmalarını
sadece anlamsız bağırmalar olarak duyarlar. Öldürdükleri her bir
böcek için ise gece cinsel içerikli
rüyalarla ödüllendirilirler. Köylüler
tarafından yapılan ihbar neticesinde köye giden askerler, böceklerin
köye saldırdığını öğrenip ve köylülerden aldıkları bilgiler doğrultusunda ise böcekleri evinde saklayan Heidekkar’ın evine giderler ve
orada kahramanlarımızdan olan
gönüllü asker Stripe, böcekleri
bulur ve öldürür. Tabii birini öldürmeden önce boğuşmak zorunda
kalır ve böcek Stripe’ın gözüne yeşil bir ışık tutmuştur.
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William Holman Hunt - A Converted British Family Sheltering
a Christian Missionary from the
Persecution of the Druids
Stripe, öldürdüğü böcekler için
ödüllendirilir fakat rüyalarında kesiklikler ve donmalar oluşur. Böcekleri yakalamak için diğer gün
yapılan operasyonda ise Stripe,
artık böcek değil insan görmektedir ve konuşmalar artık birer
bağrışma değildir. Stripe’ın gözüne tutulan yeşil ışık, implantını
bozmuştur. Arkadaşının öldürmek
üzere olduğu böceği, insan olarak
gören Stripe, olay yerinden onu
ve çocuğunu kurtararak kaçırır.
Bu esnada yaralanan Stripe’ı, kaçırdığı kişi olan Catarina kaldığı
yere getirir. Stripe’ın kafası karışmıştır, çünkü kendisinin beyninde
implant olduğu için böcek gördüklerini, beyninde implant olmamasına rağmen böcek olarak görüp

ihbar eden köylüleri anlamamıştır.
Catarina, beyninde implantları olmamasına rağmen kendilerini böcek olarak gören ve nefret eden
köylülerin varlığını şu cümlelerle
açıklar: Hepsi nefret ediyor çünkü
etmeleri söylenmiş. 10 yıl önce
başladı, savaştan sonra. Önce görüntüleme programı, DNA kontrolleri, sonra kayıtlar ve acil durum önlemleri ve kısa zamanda
herkes bize yaratık dedi. Pis yaratıklar. Her sesten, televizyondan,
bilgisayardan, hasta olduğumuzu
söylediler. Zayıf olduğumuzu, bunun kanımızda olduğunu. Kanımızın devam edemeyeceğini, bizim
devam edemeyeceğimizi… Adım
Catarina’ydı, o da Alec’ti. -oğlunu
gösterir.- Şimdi sadece böceğiz.
Zenofobi, tıpkı dizinin bu bölümünde işlendiği gibi, mütehakkim
konumunda bulunanlar tarafından
bütün tahakküm mekanizmaları

aracılığıyla işlendiği andan itibaren
gittikçe genişleyen bir çemberdir.
Nefret çemberinin hızla genişleyişi elbette birçok sebepten mütevellittir. Nitekim bu sebeplerin
açıklanması için gerçekleştirilerek psikoloji bilimine kazandırılan
deneyler de mevcuttur. Bunların
başlıcasına örnek vermek gerekirse: Milgram Deneyi ve Asch Uydumculuk Deneyi.
“Milgram Deneyi (Milgram experiment)
: Sosyal psikolog
Stanley Milgram’ın 1974 yılında
zararlı davranışların gelişiminde otoritenin rolünü göstermek amacıyla
yaptığı bir deney. (...) Bu deneyden
savaş, suç, ceza gibi konularda çıkarılan sonuçlar oldukça ilginçtir
ve insan doğası, “gerçek benlik” vb.
gibi soyut kavramları kuşkulu hale
getirmiş, davranışın şekillenmesinde
otoritenin rolünü gözler önüne sermiştir. Çokça eleştirilen Milgram’ın
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bu deneyi o günden sonra çoğu üniversitede yasaklanmıştır.”
Asch Uydumculuk Deneyi (Asch
Conformity Experiment): Uydumculuk davranışlarının incelenmesinde
Solomon Asch tarafından kullanılan
ve psikolojide klasiğe dönüşen bir
deney. (...) kamuoyunun, kişilerin
yargısı üzerinde son derece etkili olduğunu göstermiştir.”
(Selçuk Budak, Psikoloji Sözlüğü, Ankara, 2005, Bilim ve Sanat
Yayınları )
Nefret çemberinin hızla genişleyişinin arkasında birçok sebep
olmakla birlikte ona hızla genişleme
imkanını sunan çağımıza özgü imkanlar bulunmaktadır. 21. yüzyılda
gerçekleşen teknolojik devrimler
ile iletişim kanallarının sayısının artmasıyla, iletişim kolaylığına sahip
olduk. Hele ki son on yılda hayatımıza giren sosyal medya siteleri
ve yazılımları ile yüzlerce, binlerce
hatta milyonlarca insanla tek bir saniyede iletişime girebilir ve bir etkileşim oluşturabiliriz.
Acımadan Öldürmek (Men
Against Fire) isimli bölümün akabinde yayınlanan Sosyal Linç ( Hated in the Nation) isimli bölümde
ise tam olarak bu konu irdelenmiştir. Bir hacker tarafından sosyal medyada “Sonuçlar Oyunu”
(Game of Consequences) adında
bir oyun başlatılır. Oyuna katılım,
hedef seçip, ismini ve fotoğrafını
“Ölüm” (#Deathto) etiketiyle paylaşarak sağlanıyor. En popüler hedef Saat 17.00’da öldürülüyor ve
gece yarısı oyun tekrardan başlıyor. Hacker, sistemini ele geçirdiği yapay arı şirketinin arılarıyla
hedefi öldürüyor. Yürütülen soruşturmada, oyunu gerçekleştiren hacker’ın daha önce bir yanlış
anlama neticesinde sosyal lince
maruz kalan ve intihara kalkışan
Tess Wallender’ın arkadaşı, Garrett Scholes olduğu öğreniliyor.
Hacker’ı durdurmak için çaba sarf

eden güvenlik güçleri, sistemde
bir açık buluyor. Açık ise hacker
tarafından bırakılmış ve bulunmasını istediği “Sonucun Dişleri Garrett Scholes’un Manifestosu”
(The Teeth of Consequence - A
Manifesto by Garrett Scholes )
isimli dokümanı bırakmıştır.
“Teknolojik devrim sayesinde
hiddetlenme ve suçlama sonucuna
katlanmadan, zehir yayma gücüne
sahibiz.”
(Sonucun Dişleri - Garrett
Scholes’un Manifestosu)
Garret Scholes’un başlattığı
oyun, sosyal linç oyununa katılanların da yapay arılar ile öldürülmesiyle sona eriyor. Garrett Scholes
manifestosunda ise halkı böceklere benzetip, zalimlikten zevk
aldıklarını söyleyerek, bu zayıflıktan arındırılmaları gerektiğinin altını çizmiştir. Oyun ile amaçladığı
şey, insanların üreticisi oldukları
sosyal lincin, yani zenofobinin genişleyen çemberinin birgün onları
da mağduru edecek raddeye dek
genişleyeceğini göstermektir. Manifestodaki tam boy sayfa “Saygı
& İtidal” (Respect & Restraint ) yazısı ile sahip olmamız gereken en
temel haslete de vurgu yapmıştır.
“Bütün insanlar özgür, onur ve
haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl
ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. (...)
Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din,
siyasal ya da başka türden kanaat,
ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü
gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bu Bildirgede belirtilen bütün
hak ve özgürlüklere sahiptir.(...)
Herkesin yaşama hakkı ile kişi
özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır. (...)
Herkesin kanaat ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, müda-

hale olmaksızın kanaat taşıma ve
herhangi bir yoldan ve ülke sınırlarını gözetmeksizin bilgi ve fikirlere
ulaşmaya çalışma, onları edinme ve
yayma serbestliğini de kapsar.(...)”
(İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi / Universal Declaration of
Human Rights)
Altı çizilen bu hasletlere sahip
oluş, kimi zaman erdemli bir bireyin alametifarikası olarak görülse
de, insanlık ailesinin bütün fertlerinin yerine getirmekten imtina
etmemesi gereken ödevleridir.
Bir ödev olması ise gerek ulusal
mevzuatlarda düzenlenmesi, gerekse uluslararası sözleşmeler ile
imza altına alınmasından öte; gerek tikel olarak bireylerin, gerekse
tümel anlamda grupların, toplumların hatta insanlık ailesinin sağlıklı
bir varoluş sağlayabilmeleri için
“olmazsa olmaz” olmasındandır.
Zira İnsanlık ailesi fertlerinin
hem doğuştan kazandığı özellikleri (etnisite, ırk vb.) hem de yaşam
serüvenleri içerisinde ürettikleri
değerleri (dinsel inançlar, siyasal
görüşler vb.) farklılık arz etmektedir. Kaçınılmaz olan bu farklılıklar
karşısında; saygı mefhumunu yitirdiğimiz, itidali kaybederek kendi
değerlerimizi veya yaşam pratiklerimizi idealize ettiğimiz veya vuku
bulan farklılıklara karşı irrasyonel
yergiler üreterek, ötekileştirme
süreci başlattığımız anda zenofobi
ve ardılı olan sosyal linç tecessüm
edecektir. Tecessüm eden bu
nefret dairesi her farklılık karşısında hızla genişlemeye başlayacak
ve başkasının farklısı olduğumuz
anda bizi de içine alacaktır. İnsanlık ailesinin bütün fertleri şüphesiz
olarak nasibini alacak ve vareste
kalamayacaktır. Ve fasit dairesine dönüşecek bu dairenin, tekrar
tekrar üretilmesi kaçınılmaz olacak
ve tekrar tekrar bizleri öğütmekten imtina etmeyecektir.
Muhammet Polat İÇTEN
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Av.Sedat YURTDAŞ

Şüphe yok. Zamanında işlenmiş, yorumlanmış,
belki de önemine binaen bir şekilde hafızaya da kaydedilmiştir
63 yıl sonra gelen bir garip
“Rücu Davası”
Tapu dairesinde çalışanların
yaptıkları hatalı işlemlerden doğan
zararların, çocuklarından hatta
torunlarından dahi tahsil edilebildiği, sanırım hukukçuların iddialı
olanları da pek bilmez. Öyle ki,
bağırlarına taş basarak “mirasın
reddi” yoluna başvuranların bir
hayli kabarık bir oran olduğu bile
söyleniyor!
Şüphe yok. Zamanında işlenmiş, yorumlanmış, belki de önemine binaen bir şekilde hafızaya
da kaydedilmiştir. Ancak konuya
ilişkin bir olayla doğrudan karşılaşılmadığı sürece, tam olarak esasında ne söylenmek istendiği, ne
yapılmak istendiği, yapılırken edilirken de nelerin kırıp döküldüğü
açıklıkla anlaşılmaz. Ama öyle! Kanunun lafzı -kimi yorumlara göre
değişse de- tam da onu söylüyor.
“Devlet, zararın doğmasında
kusuru bulunan görevlilere rücu
eder.”
Eyvallah!
İlgili fıkradan anlaşılan, Devlet, zararın doğmasına sebep olan

görevli/lerden tazmin etmek durumunda kaldığını geri isteyebilecek. Makul görünüyor. Ancak burada hukukun olmazsa olmazı iki
temel kavramı üzerinde titizlikle
durmak gerekir. Fıkrada zikredilen
“kusur” ile hukukun en temel kavramlarından “zamanaşımı”. Şüphe
yok ki, herhangi bir sorumluluktan
söz edebilmek için “kusur” un o
“gerekli ve yeterli” varlığı ile zarar
arasındaki “uygun illiyet bağı” ve
“hukuka aykırılık” halini de netleştirmek gerekir.
Sadede gelelim!
Yıl 1955. Yer Aşağı Xolpenk
Köyü... Tapulama müdürlüğünden
gelen bir operatör teknisyen yardımcısı, bir krokici, miracı, yazıcı
ve bir de kontrol memuru birlikte kalabalık bir grup tapu çalışanı
ellerinde kara düzen diyeceğimiz
“şeritli metre, takeometre” (Ölçümlerin hızlı bir biçimde yapılabilmesi için, alet operatörü, yazıcı,
krokici ve miracıdan oluşan ekip,
diye tanımlanıyor) ile birkaç iletki
ve gönye tarzı aletlerle, haritalara,
kara kaplı defterlere çizimler yapıp
notlar düşerek çalışırlar. Köylülerin de yardımıyla 913 no.lu parse-

lin paftasında “tersimatı yapılarak
ilk tesis kadastrosu” işlemi yapılır.
Yüzölçümü “10820,00 m2”
olarak kayıtlara geçer. Aynı kayıtta: “913, 914 ve 915 nolu parselin sınır hattında bulunan 43 nolu
köşe noktası ile 914 ve 915 nolu
parsellerin ortak sınır noktası olan
42 nolu köşe noktasının takeometrik ölçü değerlerine göre” bilgisi de
yer alır.
Gün boyu süren çalışma sonunda, diğer bazı parsellerle birlikte, işlem tamamlanır. Tamamlanan işlemi teknisyen yardımcısı
ile kontrol memuru gönül rahatlığı
içinde imzalarlar. Ancak Krokici
hazırladığı ve işlemin ispat vesikası olan krokiyi muhtemelen “sonra” ya da “yarın” belki de “tümünü
birlikte imzalarım” diyerek imzalamaz. O gün için bu ayrıntının hiçbir önemi olmasa da sonradan
önemini anlayacağız.
Tespite 5602 Sayılı Tapulama
Kanunu hükümlerine göre itiraz
yapılsa da, öykünün konusu olan
parsel Aralık 1959’da “aynen ve
hükmen tescil” olur. Sahipleri tapularını ceplerine koyarlar.
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Kontrol memuru genç ise dört
yıl sonra önce Cizre’ye sonra Diyarbakır’a tapulama müdürü olarak atanır, ardından emekli olacağı
1974 yılına kadar Elazığ’da aynı
göreve devam eder. 1989 yılında da hakkın rahmetine kavuşur.
Geride rücu davası öncesinde hayata veda eden eş ile yapılan işlemi rüyasında bile görme ihtimali
bulunmayan, o tarihte beş, üç ve
bir yaşında olan üç çocuk, ikisi de
işlemden dokuz ve on iki yıl sonra
dünyaya gelecek olan toplam beş
çocuk kalır.
Yıllar, yaşananlara aldırmadan
birbirini kovalar.
İlk tesis kadastrosunun malikleri öykü konusu parseli 1980
yılı Aralık ayında satarlar. Alıcı da
2000 yılında yine aynı köyden bir
başkasına satar...
Alan da satan da memnun!
2007’de ise 3402 Sayılı Kadastro Kanununun “hataların düzeltilmesi” başlıklı 41. Maddesi
hükmü gereğince, 1955 yılında
yapılan hata “52 yıl sonra” fark
edilerek parselin gerçek yüzölçümü olan 8727,90 m2 olarak tapuya düzeltilerek tescil edilir.
Dikkatli okuyucular fark etmiş
olmalı. Kayıtta “2091,10” m2 eksik kalır. Bu nedenle son sahip,
elbette yerden göğe kadar haklı
olarak taşınmazın kayıp kısmının
peşine düşer. Sulh Hukuk mahkemesine düzeltmenin iptali davasına açar. Ancak Mahkeme, bilirkişi
raporunu da dikkate alarak davayı
reddeder. Yargıtay da kararı onar.
Ancak son malik haklı talebinden vazgeçmez. 2013 yılında
bu kez tapu kayıtların tutulması

nedeniyle doğabilecek zararlar
için devletin kusursuz sorumluluğu üzerinden Maliye Hazinesine
dava açar ve bu kez davası kabul
edilir. Karar Yargıtay’ca da onanır
ve taşınmaz sahibine vekalet ücreti masraflar faiz ile birlikte Hazine altmış iki bin küsur lira öder.
Ödeme, yerine göre yüz altmış
iki bin, yerine göre bir milyon altı
yüz yirmi bin de olabilirdi! Belki de
şükür etmeli!
Devlet, zarara sebep olanlar
kimler diye hemen bir müfettiş
görevlendir:
“Bul bakalım bu zararın sorumlularını!” der.
Deneyimli Müfettiş, dört buçuk ay gibi uzun araştırmalar ve
değerlendirmeler sonunda on
sayfaya varan raporunu hazırlayarak yüksek makamlara sunar.
Raporunda, her ikisi de uzun
yıllar önce ölen teknisyen yardımcısı ile yirmi dokuz yıl önce
öldüğünü kesin olarak bildiğimiz
kontrol memurunun çocuklarına,
-varsa ölen- torunlarına dul ve
yetimlerine dava açılmasını salık
verir.
Krokici memurun görev yaparken ki imza ihmali, haberleri asla
olmasa da, çocukları ve/veya torunlarını devletinin tazminat hışmından koruduğu için bir tür kalın
zırha dönüşür!
Aslında, Müfettiş raporu kendi
içinde tutarlı oldukça objektif belirlemeler de yapar.
• Tersimat hatası bulunan 43 no.
lu sınır noktası harici parselin
diğer sınır hatalarının şeklen
örtüştüğü

• Ancak birebir çakışmadığı
• Bunun nedeninin ise 1955 yılında yapılan ilk tesis kadastrosu esnasında kullanılan ölçü
tekniği ve teknolojisinin teknik
yönden yetersiz kalmasından
kaynaklandığı
• 5602 Tapulama Kanununa göre
yapılmış olup söz konusu kanunda haritalarının yapımı ve
tersimat işlemi ile ilgili herhangi
bir hükme yer verilmediği
• Ayrıca 5602 Sayılı Kanunun 48.
Maddesinde “Sınırlara konulacak işaretlerin nevi, ve şekilleri
ile krokilerin ve arazi yüz ölçümlerine ait plan ve haritaların
yapılması şekli ve teknik esasları bir tüzükle tayin olunur”
denilmesine karşın haritaların
yapımı çizimi ve yüzölçümü hesaplarıyla ilgili teknik kuralları
düzenleyen bir tüzük hazırlanmadığı
• Ve 5602 sayılı kanuna göre
köylerde yapılacak tapulama
çalışmalarıyla ilgili teknik esaslara ilişkin yönetmelik vb. genel
düzenleyici bir mevzuatın da
bulunmadığı
• 1955 yılında yapılan tapulama
çalışmasından yapılan tersimat
hatasının harita yapımında (sayısal çalışma yapılamaması, bilgisayar teknolojisinin olmaması
gibi) ve parsellerin paftasına
tersimatın da (minkale, gönye
ve cetvelle haritalara çizilmesi)
zamanın teknolojik olarak yetersizliğinden dolayı her zaman
karşılaşılabilecek bir hata olduğu
• Kanun koyucunun hataların düzeltilmesi yönünden Medeni
Kanunun 1027. Maddesi ile Kadastro Kanununun 41. Maddesi
hükümleri olduğunu
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• Tersimat hatasında herhangi bir
kasta rastlanılmaması, bu yanlışlığın kasten yapıldığına dair
bir iddianın vaki olmaması ve bu
yönde de herhangi bir tespitte
bulunulmadığı anlaşılmıştır.
• Devlet gibi “kusursuz sorumluluk” nedeniyle haklarında rücu
davası açılması gerektiğine hükmeder. Yani yurttaş tıpkı devlet
gibi zaman bağlı olmaksızın zamanaşımına dair bütün süreler
yok sayılarak, bildiğim kadarıyla
hukukta olmayan belki de ilk
defa burada adlandıracağımız
şekilde “ebedi/sınırsız sorumluluk ilkesi” adeta/sız “yaratılarak”
uygulamaya konur.
• İşlem üzerinden 63 yıl babalarının ölümü üzerinden 29 yıl
geçtikten sonra gelen tazminat
davasına şaşar kalırlar. Gerçi
mevcut yorumla işlem üzerinden 163 yıl geçse de durum fark

etmeyecek gibi.
“Nasıl olur?”
“Hangi hukuk?”
“İmkansız!”
“Bir yanlışlık olmalı!”
“Bir yol olmalı!” diye diye savunman arar savunmalar hazırlatırlar.
Şimdi, cevap bekleyen soruları
sıralayalım. Dava;
• Fiil tarihindeki kanuni ve genel
düzenleyici işlem dayanağından
yoksunluk nedeniyle, kanunların geriye yürümezliği prensibini ihlal ettiğinden mi reddedilir?
• Sonraki kanunlarda yer alan düzenlemelerin gereğini ancak 52
yıl sonra yaptığı için idare kusurlu bulunarak mı reddedilir?
• Teknolojik olarak her zaman
karşılaşılabilecek bir hata olduğundan mı reddedilir?

• Genel haksız fiil süresi on yıl olduğu için mi reddedilir?
• Bireyler sonsuz, ebedi sorumluluk yüklenemeyeceği için mi
reddedilir?
• Kusursuz sorumluluğun ancak
Devlete izafe edileceği belirtilerek mi reddedilir?
• Bireyin hukuk içinde güvenli mali gelecek kurma hakkını,
mülkiyet hakkının zedeleyen
mevcut hükmün Anayasa aykırı
olduğu kabul edilerek Anayasa
Mahkemesine başvuru mu yapılır?
• Dahası, önceki davada davayı
ihbar etmeyerek mirasçıların
kendilerini savunma hakkı ortadan kaldırıldığı için mi reddedilir?
• Yoksa dava tümden hayatın doğal akışına aykırı olduğu için mi
reddedilir?

Belki de hakimin birinci görevi “DEVLET’İ KORUMAKTIR” denilerek kabul mu edilir?
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EKONOMİK SUÇ BAĞLAMINDA

TEFECİLİK SUÇU

Harun ŞENEL

1.Kavramsal Açıdan Ekonomi
Ekonomi en temel biçimde insanların hayatlarını idame edebilmeleri için birbirleri arasında yaptıkları faaliyetleri kapsamaktadır.
Bu faaliyetler üretme, ürettiklerini
bölüşme ve tüketme olarak tanımlanabilir.
Birden fazla değişken ve kişinin bulunduğu ekonomik sistemlerin bir düzen dahilinde sürdürülebilmesi ve denetlenebilmesi
gerekmektedir. Bu gereklilik mutlaka bir sistem ve sistemin tabii olduğu hukuk kuralları çerçevesinde
yürütülmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Yapısal, bölgesel ve siyasal
farklılıklar bağışık tutularak, ekonomik sistemlerin kurallarını daha
iyi anlayabilmek için “ekonomi hukuku ve ekonomik suç” kavramına
değinmek gerekmektedir.
2.Ekonomi Hukuku
Henüz genç bir dal olan ekonomi hukuku ilk kez 20. yüz yılın başlarında gerçekleşen dünya
savaşları sonrası meydana gelen
ekonomik bunalım neticesinde
adını duyurmuş yine ilk kez bu tarihlerde ekonomik suç kavramından bahsedilmeye başlanmıştır.

Ekonomi hukuku ekonomik
düzeni kurallara bağlayan, kontrol
altında tutan ve düzenleyen kurallar bütünüdür. Temel anlamda
ekonomi hukuku, kişiler arasındaki
ekonomik ilişkileri yani malların ve
hizmetlerin üretim ve bölüşülmesiyle ilgili bütün faaliyetleri düzenleyen kurallar bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamanın
ötesinde kurallara uyulmamasının
sistem içerisindeki karşılığının da
bulunduğu unutulmamalıdır.
3.Ekonomik Suç
Ekonomik suçun tanımı oldukça güç bir kavram olduğu gibi tartışmalı bir konudur. Bunun hareketli bir olgu olması, sosyal siyasal
ve teknolojik gelişmelerle birlikte
sürekli şekil değiştirmesi kavramsal olarak tanımın yapılmasını güçleştirmektedir. Açıklanan sebeplerle ekonomik suç kavramını iki
ana grup içerisinde değerlendirmek gerekmektedir.
3.1.Geleneksel Tanımlar
1940 yıllarında yapılan bu tanımlamada ekonomik suç, konusu
şiddet içermeyen maddi değerler
üzerinde toplanan “beyaz yaka”
suçlarıyla anılmıştır. Bu tanımlama
içerisinde yer alan suçlu, konumu
ve elinde bulundurduğu güç iti-

bari ile makam sahibi bir kişi iken
günümüzde bu tanım yetersiz kalmaktadır.
3.2.Modern Tanımlar:
Suç, özel, profesyonel yada
teknik bilgi ve becerisi olan kişi
veya kişiler tarafından şahsi veya
örgütsel menfaat yada diğer kişiler aleyhine haksız kazanç sağlama amacıyla hile yada yalan beyan yoluyla işlenen eylem olarak
tanımlanabilmektedir. Geleneksel
tanımın ötesinde suçlu burada beyaz yaka ile sınırlı değildir.
4.Türk Hukukunda Ekonomik
Suçların Gruplandırılması
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
bağlamında bir inceleme yapıldığında suçların, soykırım ve insanlığa karşı suçlar, kişilere karşı suçlar,
topluma karşı suçlar ve devlete
karşı suçlar olarak dört ana başlık
altında tasnif edildiği gözlemlenmektedir.
5237 Sayılı TCK’da, Ekonomik
suçları düzenleyen özel bir bölümün bulunmadığı aşikardır. Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin
Suçlar 5237 sayılı TCK’nın Topluma karşı suçlar başlıklı üçüncü
kısmının dokuzuncu bölümünde
değerlendirilmiş, Ekonomi, Sana-
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yi ve Ticarete İlişkin Suçlar olarak
düzenlenmiştir. Bunlar; ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, fiyatları etkileme, kamuya gerekli şeylerin yokluğuna
neden olma, ticari sır, bankacılık
sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki
bilgi ve belgelerin açıklanması, mal
ve hizmet satımından kaçınma ve
tefeciliktir.
Ekonomik suçlar yalnızca TCK
kapmasında hüküm altına alınmamıştır. İİK’nın 340. maddesinde
düzenlenen ‘Taahhüdü İhlal Suçu’,
3167 sayılı ve 5941 sayılı yasada
düzenlenen Karşılıksız Çek Keşide
Etmek ve Karşılıksız İşlemin Yapılmasına Sebebiyet Vermek suçları
da ekonomik suç olarak değerlendirilmektedir. Bu suç tiplerinin
haricinde, kimlik hırsızlığı, internet
suçları, vergi ve mal kaçakçılığı,
fikri mülkiyet hırsızlığı da ekonomik suç kapsamında değerlendirilebilir.
5.Tefecilik Suçu
5.1.Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler ve Kanuni Düzenleme
Ekonomik sistemlerde yatırımcılar nakdi ihtiyaçlarını 5411
sayılı Bankacılık Kanunu ile 6361
sayılı Finansal Kiralama, Faktöring
ve Finansman Şirketleri Kanunu
kapmasında kurulan ve faaliyet
gösteren kurumlardan yani bankalardan temin edebilirler. Banka
ile imzalanan sözleşme kapsamında borç altına giren yatırımcı veya
kişi ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Bu şekilde devletler kayıt dışılığın önüne geçtiği gibi, vergi ve
harçlandırma süreci daha sağlıklı
işlemektedir.
Nakdi ihtiyaçlarını içerisinde
bulduğu durum itibari ile karşılayamayan ve bankalardan kredi
sağlayamayan kişiler, kayıt dışı
fonlamaya yönelmektedir. Kanun

koyucu bu kayıt dışılığı önleyebilmek adına ilk olarak 2279 Sayılı
Ödünç Para Verme İşleri Kanunu
ile düzenleme yapmıştır. ÖPVİK
m. 17 incelendiğinde “Tefecilik
edenler bir aydan bir seneye kadar
hapse ve (500) liradan (10000)
liraya kadar ağır para cezasına
mahkûm edilir. Ayrıca iki seneden
beş seneye kadar âmme hizmetlerinden memnuiyetlerine karar verilebilir. Bu cezalar tecil edilmez.”
Şeklinde hüküm kurulmuştur.
Ancak daha sonra 01.06.2005
tarihinde yürürlüğe giren TCK ile
ilga edilerek, bu suçla örtüşecek
şekilde TCK’nin 241. maddesinde
düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme;
“Tefecilik
Madde 241- (1) Kazanç elde
etmek amacıyla başkasına ödünç
para veren kişi, iki yıldan beş yıla
kadar hapis ve beş bin güne kadar
adlî para cezası ile cezalandırılır.”
Şeklindedir.
5.2.Korunan Hukuki Değer
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun” Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmının dokuzuncu
bölümünde düzenlenen Tefecilik suçuyla, piyasa ekonomisinin
temel dinamiklerinin korunması
hedef edinilmiştir. Bu düzenleme
ile bir yandan kamu kaynaklarının
korunması ilke edinilmiş, diğer taraftan hafifliği ve basiretsizliği sebebiyle tefecilerden borç almak
suretiyle mal varlıklarında ciddi
eksilme olan müteşebbis ve kişiler
korunmak istenilmiştir.
5.3.Maddi Unsur
En temel şekilde suçun konusu
üzerinde hareketin gerçekleşti kişi
veya şeydir. Tefecilik suçunun konusunu para oluşturur. Para haricinde diğer misli şeylerin verilmesi
halinde kazanç elde edilmiş olsa

bile kanununun ifadesiyle tefecilik
suçu oluşmayacaktır.
5.4.Fail ve Mağdur
5.4.1.Fail
Madde metni incelendiğinde
failin kim olacağına ilişkin bir açıklama yapılmadığından tefecilik suçunun faili herkes olabilir. Tefecilik
ilişkisinde bir taraf ödünç olarak
para verirken diğer tarafta alan kişi
olarak tanımlandığında bahsi geçen suçun çok failli bir suç olarak
düşünülse bile sadece para veren
kişinin cezalandırılması yoluna gidilmektedir.
5.4.2.Mağdur
Uygulamada bulunan suç siyaseti çerçevesinde ödünç para alan
kişinin cezalandırılmaması öngörülmüşse de zor durumundan yararlanılan kişinin mağdur olduğu
söylenilemez.
Ekonomik sistemlerde, para,
kıymetli evrak, altın ve banka ve
kredi kartları ile işlenen tefecilik
suçlarında kamu düzeninin bozulduğu açıktır. Yasalara aykırı şekilde
gerçekleştirilen ödünç alma işlemi
ile ekonomik düzenin ve piyasa
ekonomisinin sürekliliğinin sağlanmasında yararı olan her bireyin
daha geniş bir ifade ile toplumun
etkilendiği açıktır.
TCK’nin “Topluma Karşı İşlenen
Suçlar” başlığı altında düzenlenen
tefecilik suçu işlendiğinde yasalarla hüküm altına alınan düzen ihlal
edildiğinden tüm toplumun haklarının ihlal edildiği gerçektir.
Uygulamada Yargıtay’ın görüşünün de suçun mağdurunun,
ödünç alan kişi olmadığı yönünde
istikrarlı kararları mevcuttur. Yargıtay kararlarında ödünç para alan
kişinin davaya katılma ve hükmü
temyiz etme imkanı tanınmamıştır.
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ödünç alan kişi olmadığı yönünde istikrarlı kararları
mevcuttur. Yargıtay kararlarında ödünç para alan kişinin davaya katılma ve hükmü temyiz etme imkanı
tanınmamıştır.
Hapis cezası kısa süreli olmadığından (TCK md.
49/2) adli para cezası ve diğer seçenek yaptırımlara
çevrilemez (TCK md. 50).
Tefecilik suçunun işlenmesi sonucunda fail tarafından bir maddi menfaat/ faiz geliri elde edilmişse,
bunun mağdura iadesi zorunlu olduğundan (TCK
md. 55/1- son cümle) müsaderesine karar verilmesi
mümkün değildir

5.8.Soruşturma ve Kovuşturma
Tefecilik suçu için ne TCK m.241’de nede başkaca
bir kanunda özel olarak soruşturma ve kovuşturma
şartı öngörülmediğinden, soruşturma ve kovuşturma
şikayete ve izne tabi değildir.
5.9.Görevli ve Yetkili Mahkeme
Bu suçta görevli ve yetkili mahkeme “suçun işlendiği yer asliye ceza mahkemesi”dir (CMK md. 12 vd.;
5235 sayılı Kanun md. 10-12)

Sonuç
Ekonomik sistemlerin gelişmesinin ve denetlenebilmesinin yolunun, Ekonomi Hukukundan geçtiği tartışmasızdır. Bu çizgide bir değişim ve modernleşme ancak hukuki koruma ile mümkün olacaktır. Şuan yürürlükte bulunan kanunlarında lafzının ve gerekçelendirmesinin yetersizliği ile henüz genç bir alan Ekonomi
hukuku kaynaklarının azlığı birleşince yasal bir boşluk oluştuğu aşikardır. Kanun koyucunun ilgili mevzuatlarda bir takım değişiklikler yapması elzemdir. Bu değişiklikler ışında ancak ekonomik suç kavramsallığın
ötesine geçebilecektir.
Ekonomik bir suç olan tefecilik suçunun maddi unsurunu, kazanç elde etme amacıyla ödünç para verme
fiili oluşturmaktadır. Tefecilik suçu kişinin zor durumundan, nakde olan ihtiyacından hafifliğinden, yararlanılarak işlenmesi halleri hukuk sistemimizde açıkça yer almamaktadır.
Yine tefecilik suçunda oldukça önemli olan bir diğer bir husus olan edimler arasındaki açık orantısızlığa
bizim mevzuatımızda yer verilmemiştir. Bu durum, yargı kararlarında “fahiş miktar” olarak ifade edilmekle
birliktedir. Yaygın görüşe göre de TCK’nın tefecilikle ilgili düzenlemesi yeninden değerlendirilerek, bu konudaki eleştiriler dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir
Tefecilik suçunun konusunu para oluşturur. Para, kıymetli evrak veya altın dışındaki diğer şeylerin ödünç
olarak verilmesi durumunda, karşılığında bir kazanç elde edilse bile, TCK daki tanımıyla tefecilik suçu oluşmamaktadır. Bu yönden yeniden bir değerlendirme yapılması da gerekmektedir.
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BİRLEŞMIŞ MİLLETLER
ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ’NE

Av. Ümit Asye DEMİR
Birleşmiş Milletler tarafından
20 Kasım 1989 tarihinde kabul
edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Başvuru Usulüne İlişkin
İhtiyari Protokol 24 Eylül 2012
tarihinde imzalanmış bahse konu
bireysel başvuruya ilişkin Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair 6976
Sayılı Kanun 9 Mart 2017 tarihinde kabul edilmiştir. 26 Mart 2018
tarihi itibariyle de Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’ne
bireysel başvuru mümkün hale
gelmiştir.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve ek protokollere
göre taraf devletler; Çocuğun öncelikle insan haklarının evrensel,
eşit ve ayrımcılığa tabi tutulmaksızın haklara sahip olduğunu kabul
etmektedir. Bu kabulün özgürlük,
barış ve adaletin temelini oluşturduğu bir gerçektir. Taraf devletler
özel ve bağımlı konumlarından
kaynaklanan çocukların uğradığı
hak ihlalerini önleyici ve duyarlı
mekanizmalar oluşturmak, çocuk
haklarının geliştirilmesi ve korunması için çalışmalar yürütme sorumluluğunu üstlenmiştir.
Bireysel başvuruya ilişkin protokolde yer alan hükümler ve taraf devletlerin yükümlülükleri ile
Çocuk Hakları Komitesi’nin işlevi
sıralanmıştır. Şöyle ki;
Bireysel başvuruya ilişkin protokol ile Çocuk Hakları Komitesi’nin yetkisi sözleşmeye taraf

BİREYSEL BAŞVURU HAKKI

olan devletler bakımından tanınmaktadır. Protokole taraf olmayan
devletlerle ilgili başvurular kabul
edilmeyecektir.

malarını ilgili taraf devletin dikkatine sunar. Taraf devlet yanıtını en
kısa süre içinde vermesi gerektiği
gibi bu süre 6 ayı geçemez.

Komite protokolde tanımlanan
işlevleri yerine getirirken çocuğun
yüksek yararını kılavuz edinecektir.

Komitenin yardımıyla dostane
çözüm yoluna gidilmesi halinde
başvuruyla ilgili işlemler sona erecektir.

Protokol; Birleşmiş Milletler
Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuk
satışı, çocuk fahişeliği ve çocuk
pornografisine ilişkin ek protokol
ve çocukların silahlı çatışmalara
dahil olmaları konusundaki belgelerden birinde yer alan hakların ihlaline ilişkin başvuruları içermektedir.
Kabul edilmeme şartları ise;
Başvuruyu gönderenin bilinmemesi, başvurunun yazılı olmaması, kötüye kullanım veya
sözleşme ile ihtiyari protokollere
aykırılık taşıması, başvuru yapılan
konunun zaten ele alınmış olması veya inceleniyor olması, iç hukuk yollarının tüketilmemesi ile iç
hukuk yollarını etkin olmadığının
ispatlanamaması, başvurunun temelsiz olması, protokolün yürürlük tarihinden önce ortaya çıkan
bir hak ihlali, başvurunun 1 yıllık
süre içinde yapılmaması veya yapılamamasının gerekçesinin olmaması halidir.
Başvuru kabul edildikten sonra
en kısa sürede sonuçlandırılır. Komite başvuruyla ilgili olarak konuyu
netleştiren ve telafi anlamındaki
müdahalesini anlatan yazılı açıkla-

Tüm bunların yanında komite
başvuru ile ilgili değerlendirme
aşaması devam ederken telafisi
mümkün olmayan zararların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla
ara önlemler alma konusunda ilgili
taraf devletten talepte bulunabilir. Bu önlemin alınması talebinde
bulunulması başvurunun kabul
edildiği veya içeriğinin doğruluğu
anlamına gelmeyecektir.
Komite başvuruyu değerlendirdikten sonra ilgili taraf devlete
görüşlerini ve tavsiyelerini bildirecektir. İlgili taraf devlet görüş
ve tavsiyeler ışığında başlatılan ve
öngörülen girişimler hakkında yazılı cevap verecektir. En kısa sürede
cevap vermesi öngörülmüş olup bu
süre 6 ayı geçemeyecektir.
Sözleşme veya ek protokollere
ilişkin ağır veya sistematik ihlal durumlarına ilişkin güvenilir bilgiler
elde edilmesi durumunda komite
taraf devleti bilgilerin değerlendirilmesi için işbirliği ve gözlemlerini
iletmek için davet edecektir.
Komite bu bilgiler ışığında raporlama yapmak üzere üyelerini
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görevlendirebilir. İlgili taraf devletin onayıyla ziyaret gerçekleştirebilir. Bu araştırmalar sonucunda
varsa yorum ve tavsiyelerini ilgili
taraf devlete iletebilir. İlgili taraf
devlet mümkün olan en kısa sürede ve en geç 6 ay içinde gözlemlerini Komite’ye sunacaktır.
Komite yaptığı bu araştırmalar
sonunda takibini yaparken ilgili taraf devlete daha fazla bilgi vermesi konusunda çağrıda bulunabilir.
İstenen bu bilgiler komite tarafından uygun görülmek üzere; Çocuk
Hakları Sözleşmesi’nin 44, çocuk
satışı, çocuk fahişeliği ve pornografisiyle ilgili ihtiyari protokolün 12.
veya çocukların silahlı çatışmalara katılmaları konusundaki ihtiyari
protokolün 8. maddesi uyarınca
ilgili taraf devletçe daha sonra verilecek raporlarda yer alabilir.
Komite aynı zamanda ilgili taraf devletin onayıyla başvurularda
devletin teknik danışmanlık veya
yardıma ihtiyacı olduğuna ilişkin
bilgilerin olması halinde ilgili taraf
devletin gözlem ve önerilerini de
ekleyerek Birleşmiş Milletler nezdindeki kuruluşlara ve yetkili organlara aktarabilir.
Taraf devletlerden her biri bu
protokolün imza, onay ve kabulü
sırasında belgelerde bulunan haklar açısından Komite’ye verilmiş
yetkileri tanımadığını ilan edebilir.
Bu ilan Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri’ne bildirimde bulunularak geri çekilebilir.
Komite her 2 yılda bir Genel Kurul’a protokol çerçevesinde yaptığı
çalışmaların özetini de verecektir.
Taraf devletlerden her biri bu
protokolü en geniş çevrelere tanıtmayı, çocukların ve yetişkinlerin erişimine uygun ve aktif yollar
ile erişilebilir hale getirmeyi taahhüt etmektedir.

Peki bu protokole neden ihtiyaç vardır ve protokol ne işe yaramaktadır?
• Ulusal mevzuatımızda çocukları
korumaya yönelik boşluklarının
bulunması,
• Ulusal mevzuatın uluslararası
mevzuat ile çelişkilerinin bulunması,
• Çocukların ulusal adalet mekanizmasına erişiminin güç olması,
• Ulusal düzeyde yeterli ve gerçekçi çözümlerin bulunmaması
Türkiye’nin Çatı sözleşme olan
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Sözleşmesi’ne taraf olmasına rağmen çekince koymadığı maddelerin getirdiği sorumluluk ve yükümlülükleri tam anlamıyla yerine
getiremediği bir gerçektir. Ulusal
mevzuat kendi içinde bile çelişkiler
barındırırken uluslararası mevzuatla uyumlu olduğundan söz etmemiz mümkün değildir.
Kaldı ki çocukları koruma yükümlülüğü ve sorumluluğu ile çıkardığımız yasalar, uygulamada
yaşadığımız problemler nedeniyle
çocukların hem adalete erişiminin
hem de çözüm arayışlarının karşılığı olmamaktadır.
Bu protokolün temel özelliklerine bakacak olursak; komitenin
yarı hukuki bir mekanizma olduğu
sonucuna varmaktayız. Komite’nin
verdiği kararlar tavsiye niteliğindedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi benzeri bir yapıda olmakla
beraber bir yargı makamı değildir.
İlgili taraf devlete yönelik bir yaptırım içermemekte ve herhangi bir
tazmin mekanizması da ön görmemektedir. Protokole dayanılarak
yapılan başvurular sözleşme ve
ek protokollere taraf devletin kamusal gücünün aktif kullanılmasını
sağlamaya yöneliktir. Örneğin sözleşmede yer alan eğitim hakkına
ilişkin başvuruların yoğun olması

Komite’nin taraf devlete bu konuda sorular sormasını sağlayacaktır.
Komite taraf devletle ilgili raporunu paylaşacaktır. Bir tazmin mekanizması olmamasına rağmen taraf
devletlerin sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesini sağlayacağı
kuşkusuzdur.
Aynı zamanda protokol, uluslararası alanda çocukların başvuru
yapabildiği ilk mekanizma olması
nedeniyle oldukça büyük öneme
sahiptir. Sözleşmede düzenlenmiş
olan katılım hakkının böylelikle
uluslararası alanda somutlaştığı
görülmektedir.
Çocuk hakkında yapılan başvurunun, temsilci aracılığıyla yapılması durumunda hakkında başvuru yapılan kişinin onayını içerecek
şekilde başvuru yapılmalıdır. Eğer
başvuru kişinin onay alınamadan
yapılmışsa bu durumun sebebi
açıklanmalıdır. Bu durumlar çocuğun yaşının küçük olması veya
çocuğun tevkif evinde bulunuyor
olmasından kaynaklanabilecektir.
Tüm bu bilgiler ışığında 26 Mart
2018 tarihi itibariyle Türkiye’den
başvuruları kabul eden Çocuk
Hakları Komitesi’ne Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi,
çocuk satışı, çocuk fahişeliği ve çocuk pornografisine ilişkin ek protokol ve silahlı çatışmalara dahil olmaları konusundaki ek protokolde
yer alan hakların ihlali durumunda
başvuru yapılabilecektir.
Çocuk Hakları Komitesi yargı
makamı olmaması nedeniyle bir
tazmin mekanizması olarak kullanılamayacak olsa da uygulamada
yaşanan aksaklıkların düzelmesinin
ve çocuğun üstün yararı ilkesini
özümsemiş devlet mekanizmalarını sağlamanın yollarını açacağını
bir gerçektir.

“Kat Mülkiyeti Hukuku, Toplu Yapılardaki Hukuki Sorunlar ve Çözüm
Yoları” konulu seminer Av. Mustafa Şeref KISACIK’ın katılımıyla yapıldı.

“UYAP ve E-Devlet portallarinin Avukatlık Mesleginde Kullanılması” konulu semineri Av. Kemal VURALDOĞAN’ın
katılımıyla yapıldı.

“Yeni İş Mahkemeleri Kanununun Getirdikleri ve Arabuluculuk”
semineri Prof. Dr. Mustafa ÖZEKES’in katılımıyla yapıldı.

“Hitabet ve Beden Dili” semineri Doç. Dr. Fırat YALDIZ ve Doç. Dr.
A. Çolpan KAVUNCU’nun katılımıyla yapıldı.

20.11.2107

ÇOCUK ADALET SİSTEMİ

Çatışmalı ortam ve sonrasında çocuk haklarının
desteklenmesi projesi kapsamında 11-12 Kasım
2017 tarihlerinde Diyarbakır’da 70 merkez
üyemizin katıldığı Çocuk Adalet Sistemi eğitimi
yapılmıştır. Eğitim Ankara Barosu avukatlarından
Hasan ERDOĞAN, İstanbul Barosu avukatlarından
Seda AKÇO BİLEN, kapatılan Gündem Çocuk
Derneği’nden Ezgi KOMAN, Trabzon Hakimi Murat
AYDIN tarafından verilmiştir.
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
Etkinlikleri
18 Kasım 2017 tarihinde Doğu ve Güneydoğu
Bölge Baroları ile toplantı düzenledik. Bölge baroları
ile ortaklaşma amacıyla yaptığımız toplantı sonunda
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününe ilişkin basın
açıklaması yaptık.

20 Kasım 2017 tarihinde Okan Üniversitesi’nde
düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Alanda Çocuk Hakları
Konulu panele merkezimizden Av. Asye DEMİR katıldı.
22 Kasım 2017 tarihinde Bahçeşehir Koleji’nde
Çocuk Hakları konulu panele merkezimizi temsilen Av.
Mehmet IŞIK katıldı.
Baromuz ve Satranç Federasyonu Diyarbakır İl
Temsilciliği ile Geleneksel Tahir Elçi Anı Turnuvası
düzenlendi. Dereceye giren sporculara hediyeleri verildi.
10-17 Aralık Dünya İnsan Hakları Haftası
Etkinlikleri
15 Aralık 2017 tarihinde Mezopotamya Koleji
ile İngiliz Kültür Kolejinde ‘İnsan Hakları Haftası
etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çocuk Hakları
konulu panele merkez başkanımız Av. Mahmut Çiftçi
katıldı.

19 Kasım 2017 tarihinde Lotus Derneği ile çatışmalardan etkilenen çocuklarla etkinlikler yaptık.
Çocuklarla balonlarla oyun, yüz boyama, el boyama ve resim çizme etkinliklerinin yanı sıra Amed Şehir
Tiyatrosunun çocuk oyunu gösterimini izledik.

15 Aralık 2017 tarihinde Karenin Dışında Kreş
ve Gündüz Bakım Evinde İnsan Hakları Haftası
kapsamında çocuklara oyunlarla avukatlık ve çocuk
hakları konulu etkinliğe Av. Asye DEMİR katıldı.
16 Aralık 2017 tarihinde Çatışma Ortamı ve
Sonrasında Çocuk Haklarının Desteklenmesi Projesi
kapsamında Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum
Derneği’nden Alper Yalçın ile ‘Türkiye’de Çocuk
Hapishaneleri’ üzerine konuştuk.
Diğer Etkinliklerimiz
Valilik tarafından düzenlenen il koordinasyon
kurulu toplantısına merkez başkanımız Av. Mahmut
Çiftçi katılmaktadır.
Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi
üyelerinden Bahar Fırat, Şerzan Yelboğa ve Ayaz
Dizlek Umut Vakfı tarafından düzenlenen Hukukun
Gençleri Sempozyum Dizisi’ne katılarak ‘Hukuk,
Adalet ve Cezasızlık’ başlığına uygun hazırladıkları
bildirilerinin sunumunu yaptılar.

katıldığı çalıştayda çocuk yargılamaları alanında
yaşanan sorunlar ile çözüm önerileri, barolar arası
işbirliği gibi konular tartışılmıştır. Toplantı sonunda
sonuç bildirgesi yayınlanmıştır.
Röportajlarımız

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM)
tarafından, Diyarbakır merkez Sur ilçesinde yaşanan
çatışmalı ortamdan sonra, yerinden edilen ailelerin
temel haklara ve kamu hizmetlerine erişimi projesi
kapsamında düzenlenen toplantıya merkez olarak
katılım sağladık.

Jinnews ile çocuk istismarına
düzenlemeleri değerlendirdik.

Bağlar Belediyesi Eğitim ve Destek Evi
bünyesindeki Solin Oyun Evi’nde çalışan meslek
elemanlarına Çocuk Haklarını anlattık. Solin
çalışanlarıyla ortak yürüttüğümüz çalışma Oyun
Evine gelen çocukların ailelerini bilinçlendirme
çalışmalarıyla devam edecek.

Takip Ettiğimiz Dosyalar

30 Mart – 1 Nisan tarihlerinde şimdiye
kadar düzenlenmiş en büyük ‘Çocuk Çalıştayı’nı
Diyarbakır’da düzenledik. Toplam 32 baronun

ilişkin

yeni

Doğan Haber Ajansı ile Van ilinde meydana gelen
38 günlük bebeğin istismarı ve öldürülmesine ilişkin
davayı değerlendirdik.

Van ilinde 38 günlük bebeğin istismarı
ve ölümüne ilişkin davanın tüm duruşmaları
merkezimizce takip edilmiştir. Dava sonunda anne;
bebeğin ölümüne sebep olmak nedeniyle müebbet
hapis, annenin sevgilisi olan istismarda bulunan
şahıs bebeği öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet
hapis ile istismardan 15 yıl hapis ve diğer sanık
bebeğin ölümüne yardım eden olması sebebiyle 15
yıl hapis cezası almıştır. Dava Erzurum Bölge Adliye
Mahkemesine gönderilmiştir. Erzurum Bölge Adliye
Mahkemesi’nce anne ve diğer sanığın beraatlerine
karar vermiş olup baroların müdahillik taleplerinin yok
hükmünde olduğu gerekçesi ile karar tesis etmiştir.
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’nin aleyhe verilen
karar tarafımızca temyiz edilmiştir.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 4 yaşında çocuğa
yönelik istismar eylemine ilişkin takip ettiğimiz
davada sanığa çocuğun cinsel istismarından 10 yıl
hapis cezası verildi.
Gezi Parkı protestoları sırasında, 16 Haziran
2013 tarihinde, polis tarafından atılan göz yaşartıcı

gaz kapsülünün başına isabet etmesi üzerine, aylarca
komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin
Elvan’ın davasını takip etmekteyiz. Son duruşmada
tanıklar dinlenmiş olup duruşma 19.09.2018 tarihine
ertelenmiştir.
Adıyaman Gerger’de Imam Hatip yurdunda 18
çocuğun istismarı ile ilgili görülen davada karar
verilmiştir. İstismar eylemini gerçekleştiren sanığa
çocuğun cinsel istismarı suçundan toplamda 572 yıl
ceza verilmiştir.
Diyarbakır’da 9 yaşındaki çocuğun babasının
istismarına maruz kaldığı dosyanın takipçisi olmaya
devam ediyoruz. Duruşma karar verilmek üzere
18.05.2018 tarihine ertelenmiştir.
Diyarbakır Bismil’de Kuran Kursunda istismara
uğrayan 12 yaşındaki çocuğun davasında sanığa
çocuğun cinsel istismarı suçundan 18 yıl 9 ay, kişi
hürriyetini yoksun kılmaktan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis
cezası verilmiştir.
Diyarbakır’da 14 yaşındaki çocuğun 36 yaşındaki
akrabasının istismarına maruz kaldığı davada karar
verildi. Sanığa çocuğun cinsel istismarından 16 yıl 8
ay hapis cezası verilmiştir.

Diyarbakır’da 16 yaşındaki çocuğun 36 yaşındaki
öğretmeni tarafından istismarına ilişkin davada karar
verildi. Sanık 4 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.
Şırnak ili Silopi ilçesinde geçtiğimiz yıl eve giren
panzer sonucu yaşamlarını yitiren Muhammed ve
Furkan kardeşlerin davasının takipçisi olmaya devam
ediyoruz. Tanıkların dinlenmesiyle devam edilen
davada duruşma 12.07.2018 tarihine ertelenmiştir.
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde mağdurun ondan
fazla kişinin istismarına maruz kalmasına ilişkin açılan
davanın takipçisi olmaya devam ediyoruz. Davanın
duruşması 18.06.2018 tarihine ertelenmiştir.
Diyarbakır’da mağdurların çalıştığı kafenin sahibi
tarafından cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin
açılan davada savcılık makamının ve tarafımızca
yapılan tutuklama talepleri mahkeme tarafından
reddedilmiştir. Davanın takipçisi olmaya devam
edeceğiz.
Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
babanın iki çocuğuna yönelik istismarına ilişkin
davanın takipçisi olmaya devam ediyoruz. Duruşma
31.05.2018 tarihine ertelenmiştir.

Diyarbakır’da mağdurun akranları tarafından
nitelikli cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin açılan
davanın takipçisi olmaya devam ediyoruz. Çocuk
istismarı dosyalarının takipçisi olan basın emekçisi
Felat Bozarslan’ın ‘cinsel istismara saygın tutum
indirimi’ haberi sebebiyle hakkında 4.5 yıl hapis
istemiyle açılan davadan beraat etmiştir.
Adana’nın Aladağ ilçesinde 11’i çocuk olmak üzere
12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını davasının son
duruşmasında gelen bilirkişi raporu yangın için ‘iş kazası’
nitelemesi yapmıştır. Duruşması 24.05.2018 tarihine
ertelenen davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz.
Diyarbakır’da 17 yaşındaki zihinsel engelli
çocuğun bir öğretmen tarafından istismara maruz
kalmasına ilişkin açılan davanın takipçisi olmaya
devam ediyoruz. Duruşma 10.07.2018 tarihine
ertelendi.
Van Geri Gönderme Merkezi’nde Afgan asıllı
Litfüllah Tacik’in darp edildikten sonra yaşamını
yitirmesine sebep olan sorumlular hakkında açılan
davayı takip ediyoruz. Duruşma 03.07.2018 tarihine
ertelenmiştir.

Diyarbakır’da mağdurun akranları tarafından
nitelikli cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin
yapılan soruşturma devam etmektedir.
Diyarbakır E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda akranlar
arası meydana gelen istismar vakıasında merkezimiz
ile Cezaevi Komisyonu ortak çalışmasıyla soruşturma
dosyası takip edilmektedir. Bu kapsamda Cezaevinden
sorumlu başsavcı vekili ile görüşmeler yapılmıştır.
Dosyanın takipçisi olmaya devam edeceğiz.
Diyarbakır’da 10 yaşındaki mağdur çocuğa yönelik
servis şoförünün istismarına ilişkin soruşturma
devam etmektedir.
Diyarbakır’da mağdurun amcası tarafından
istismara maruz kalmasına ilişkin yapılan soruşturma
devam etmektedir.
Ağrı Diyadin’de çalıştıkları fırında öldürülen 2
çocuğun dosyasında soruşturma aşaması devam
etmektedir.

#TahirElçisiz2Yıl

Katledilen Baro Başkanımız Av. Tahir ELÇİ’nin anısını yaşatmak ve faillerinin bulunmamasına dikkat çekmek
amacıyla ölümünün 2. Yıl dönümünde baromuz tarafından sosyal medyada #TahirElçisiz2Yıl hashtag’ı ile
kampanya düzenlendi.

GELENEKSEL 14. AV. NEVZAT EREN
FUTBOL TURNUVASI KUPA TÖRENİ
05.11.2017

Diyarbakır Barosu geleneksel 14. Av. Nevzat
EREN futbol turnuvası bu yıl Baromuz üyelerinin oluşturduğu 15 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.
Turnuva elemleri sonucunda final maçında
BAROSELONA ve FC GEREKÇELİ KARAR takımları eşleşti. Baro üyelerimizin yoğun katılımıyla yapılan Final karşılaşmasında ‘’Gerekçeli
Karar’’ - ‘’Azadiya Baro ‘’ takımına karşı 4-3 galip gelerek turnuvanın şampiyon oldu.

Turnuvada ilk üçe giren takımlarımıza kupaları ve madalyaları Baro Başkanımız Av. Ahmet
ÖZMEN, Amed Spor Kaptanı Deniz NAKİ ve
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte takdim
edildi. Baro Başkanımız Av. Ahmet ÖZMEN
genç yaşta aramızda ayrılan meslektaşımız Av.
Nevzat EREN anısına düzenlenen turnuvaya
katılımdan dolayı turnuvada mücadele eden
tüm takımlarda yer alan meslektaşlarımıza teşekkürlerde bulundu

23.11.2017

TAHİR ELÇİ
ANMA HAFTASI PROGRAMI...

TAHİR ELÇİ BELGESELİ...
17.11.2017

Baro Başkanımız Av. Tahir Elçi’yi konu edinen
“Kırık Saat” isimli belgeselin 28 Kasım 2017 tarihinde Diyarbakır’da gala gösterimi yapılacaktır.

29.11.2017

TAHİR ELÇİ VE FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER
ADLI PANEL DÜZENLENDİ...

Merhum Başkanımız Tahir ELÇİ’yi anma haftası etkinlikleri çerçevesinde “Tahir ELÇİ ve Faili
Meçhul Cinayetler” adlı panel Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Konferans Salonu’nda yapıldı.
Açılış konuşmasını Baro Başkanımız Av. Ahmet
ÖZMEN’in yaptığı panele konuşmacı olarak
HDP Şanlıurfa Milletvekili Av. Osman BAYDEMİR, Av. Eren KESKİN , Yargıç /Demokrat Yargı
Eş Başkanı Orhan Gazi ERTEKİN ve Gazeteci /
Yazar İsmail SAYMAZ katıldı.

10-17 Aralık İnsan Hakları Etkinlikleri kapsamından Baromuz ve İnsan Hakları Derneği Diyarnbakır Şubesi, Diyarbakır Tabip Odası, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilciliği ve Diyarbakır Hak İnisiyatifi birlikte “İnsan Hakları Sempozyumu Düzenlendi”

10-17 ARALIK İNSAN HAKLARI SEMPOZYUMU
08.12.2017

08.12.2017

ANMA TOPLANTISI...

Tahir ELÇİ, İnsan Hakları Haftasında , Diyarbakır Barosu ve İHOP’un birlikte düzenlediği panel
ve belgesel film gösterimi ile anılacak

13.12.2017

TAHİR ELÇİ ANKARA’DA ANILDI...

Tahir ELÇİ anma haftası etkinlikleri kapsamında İHOP ile birlikte gerçekleştirilen anma
programı Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde gerçekleştirildi.
Anma programı Türkan ELÇİ ve Öztürk TÜRKDOĞAN’ın açılış konuşmalarıyla başlaması
sonrasında Baro Başkanımız Av. Ahmet ÖZMEN ile Tahir ELÇİ Soruşturma Komisyonu üyesi Av.
Barış YAVUZ’un soruşturma dosyasına dair notları aktardıkları panel ile devam etmiştir.
Panel sonrası KIRIK SAAT isimli belgesel gösterimi gerçekleştirilmiş ve sonrasında fotoğraf sergisi katılımcılarla ziyaret edilmiştir.

10.02.2018

GELENEKSEL 15. AV. NEVZAT EREN
FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI...

Baromuz tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Av. Nevzat EREN Futbol Turnuvası
10.02.2018 tarihinde Middlesbaro ve Mirchester United müsabakası ile başladı. Özbek Halı Saha Tesislerinde başlayan turnuvanın açılış konuşması ve başlama vuruşu
Baro Başkanı Av. Ahmet Özmen tarafından
gerçekleştirdi.

13.02.2018

KURGUSAL DURUŞMA
YARIŞMASI YAPILDI...
Türkiye Barolar Birliğinin Stajyer Avukatlar
arasında düzenleyeceği Kurgusal Duruşma
yarışmasında Baromuzu temsilen katılacak
takımın belirlenmesi için Baromuz stajyer
avukatları arasındaki kurgusal duruşma
yarışması 10.02.2018 tarihinde Diyarbakır
Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma
salonunda yapıldı.
Diyarbakır Barosu Staj Eğitim Merkezi
olarak etkinliğimize Jüri üyesi olarak katkı

sunan Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK’e,
Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Ahmet ARI’ya
,Baromuz üyesi Av. Sürat AKDAĞ’a , önceki
dönemde baromuzu söz konusu yarışmada
temsil etmiş avukatlara ve yarışmaya katılan
stajyer avukatlara emek ve katkılarından dolayı
Diyarbakır Barosu Staj Eğitim Merkezi olarak
teşekkür ederiz. Baromuzu temsil edecek
stajyer avukatlara da başarılar diliyoruz.

17.03.2018

BÖLGE BAROLAR AVUKAT HAKLARI
MERKEZİ TOPLANTISI YAPILDI.

Baromuzun ev sahipliği yaptığı Bölge Baroları Avukat Hakları Merkezi Toplantısı yapıldı.
Avukatlık mesleğinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda Bölge
Barolarından gelen meslektaşlarımızla sürdürülebilir kurumsal çalışmalar yürütülmesi
kararlaştırıldı. Bir sonraki toplantının da Hakkari Barosu ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.

17.03.2018

SOLİN OYUN EVİNDE ÇOCUK HAKLARI
EĞİTİMLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ...
Bağlar Belediyesi Eğitim ve Destek Evi bünyesindeki Solin Oyun Evi’nde çalışan meslek
elemanlarıyla beraber sahada karşılaştıkları problemler ile aile ve çocuklara verecekleri
destekler üzerine konuştuk. Solin çalışanlarıyla ortak yürüttüğümüz çalışma Oyun Evine gelen
çocuklar ve ailelerini bilinçlendirme çalışmalarıyla devam edecek.
Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi

BAROMUZUN 5 NİSAN AVUKATLAR
GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLEYECEĞİ
GECE ETKİNLİĞİ
23.03.2018

Tarih: 6 NİSAN 2018 Saat:19.00 Yer: Radisson Blu Otel

20.04.2018

GELENEKSEL AV. NEVZAT EREN FUTBOL
TURNUVASININ FİNAL MAÇI YAPILDI....

Genç yaşta yitirdiğimiz meslektaşımız Av. Nevzat EREN’e atfedilen ve bu yıl 15.si yapılan
geleneksel Futbol Turnuvasının Final Maçını Middlesbaro Takımı kazandı.
Final Maçının sonunda Baro Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından oyunculara
madalyaları verildi.
Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu olarak dayanışma ruhunu güçlendiren bu etkinliğe yoğun
ilgi gösteren meslektaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.

ÇOCUKLARI SANATLA BULUŞTURMA
ETKİNLİĞİNİN SONUNCUSUNU
LİCE / KAYACIK KÖYÜNDE GERÇEKLEŞTİRDİK...
Baromuz Çocuk Hakları Merkezi ve Mordem
Sanat Derneği’nin işbirliği ile köy okullarında
eğitim gören ve sanata ulaşma imkanı olmayan
çocukları sanatla buluşturma etkinliğimiz sona
erdi.
Çocuklara yönelik tiyatro gösterisinin
sonuncusu bugün Lice ilçesinde Kayacık
İlkokulunda gerçekleştirildi. Hafta boyunca
Diyarbakır’ın Silvan, Hazro, Bismil, Çınar ve
Lice ilçelerinde devam eden etkinliklerimiz ile
çocuklarla buluştuk.
Diyarbakır
Barosu
olarak
çocukları
destekleyen ve gelişimlerine katkıda bulunan
etkinliklerde her zaman yer almaya devam
edeceğiz.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 2018 KURGUSAL
DURUŞMA YARIŞMASI SONUÇLANDI.
16.09.2018

Türkiye Barolar Birliği 2018 Kurgusal Duruşma Yarışmasının 15-16 Eylül 2018 tarihlerinde Ankara’da
yapılan Finallerine Güneydoğu Anadolu Bölge Birincisi olarak Stj. Av. Berçem Sancar, Staj. Av. Behram
Balyan, Stj. Av. Sedat Benek ve Stj. Av. Şevin İnci’den oluşan Baro takımımız yarışmayı Türkiye üçüncüsü
Olarak tamamlamıştır. Yarışmaya katılan tüm Barolara, Türkiye Barolar Birliğine, Jüri üyelerine ve emeği geçen
herkese teşekkürlerimizi sunarız.

YARINA ÇOCUKLARIN GÜLÜŞÜ KALSIN
20.11.2017

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü vesilesiyle ‘’ Çatışmalı Ortamda ve Sonrasında Çocuk
Haklarının Geliştirilmesi ‘’ projesi kapsamında merkez üyelerimizin katılımıyla, Sur’da çatışmalı
ortama maruz kalan çocuklarla buluştuk.
Çatışmalı süreci ve olumsuz etkilerini biraz olsun unutmaları için balon dağıtma,tiyatro
gösterisi, brandaya el izi çalışması, oyunlar, halaylar gibi etkinlikler gerçekleştirildi.
Lotus Genç Alan Derneği’ne ev sahipliği ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

8 MART ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA
SUR İLÇESİNDEYDİK

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezince 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü vesilesiyle hazırlanan broşürlerler bugün ( 08.03.2018) Sur ilçesinde Merkez üyesi
avukatlar, Baro Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz tarafından dağıtıldı.

-

-

ANMA

Baro Başkanıız Av. tahir ELÇİ’nin 28 Kasım 2015 tarihinde katledilmesinden bu yana 145
haftadan beri baromuz üyeleri ve sivil toplum örgütleri ile birlikte Başkanımızın faillerini arıyor,
yetkililerden görevlerini yerine getirmelerini talep ediyoruz.

HABERLER

HABERLER

HABERLER
06.11.2017

BAROMUZ 5 HAZİRAN DAVASINDA...
4 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin
yaralandığı iki patlamaya ilişkin 5 sanığın, “anayasal
düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”,
“nitelikli öldürme”, “nitelikli öldürmeye teşebbüs”,
“tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya
el değiştirme” suçlarından yargılanmasına devam
edildi.

Halkların Demokratik Partisi’nin 7 Haziran
2015’teki Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 5
Haziran’da Diyarbakır’da düzenlediği mitingde

Yargılamaya Diyarbakır Barosu İnsan Hakları
Merkezi Dava Takip Komisyonu üyeler Av. Zeynep
Işık ile Av. Gurbet Yavuz katılmıştır. Duruşma 21
Aralık saat 14.00’e bırakılmıştır.
Diyarbakır Barosu olarak, önemli toplumsal
davaları takip etmeye devam edeceğimizi
kamuoyuna saygıyla bildiririz.

HAK İHLALLERİNE SON VERİLMELİ...
Özellikle OHAL ilanından sonra art arda çıkarılan
KHK’ler aracılığıyla uygulamaya konan OHAL
rejiminin; pratik yaşamda hukuk, hak ve özgürlükler
açısından ihlallere sebep olduğu gözlemlenmektedir.
Bu ihlallerin daha çok sivil toplumu korumayı,
bilinçlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan hak
temelli kesimler üzerinde yoğunlaştığı da izahtan
varestedir.
Bu ihlallere en son somut örnekler; daha önce
KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)
eski Başkanı Av. Selçuk KOZAĞAÇLI’nın dün (8 Kasım
2017), İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı
Av. Öztürk TÜRKDOĞAN’ın ise bugün (9 Kasım
2017) kolluk tarafından haksız ve hukuka aykırı bir
şekilde gözaltına alınmasıyla gerçekleşmiştir. İnsan
Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Av. Öztürk
TÜRKDOĞAN daha sonra serbest bırakılmıştır.
Ancak Av. Selçuk KOZAĞAÇLI halen gözaltında
tutulmaktadır.

09.11.2017

Her iki Meslektaşımız da hak temelli meşru
mücadelelerinde gerek bireysel ve gerekse de
kurumsal düzeyde başarılı çalışmalar gerçekleştiren,
toplumun birçok kesimi tarafından değer verilen ve
toplumsal düzeyde karşılığı olan Kişilerdir.
OHAL döneminde gerçekleşen keyfi ve haksız
gözaltı işlemlerinin, tutuklamaların ve uygulamaların,
sivil toplum açısından kaygı verici düzeye ulaştığı
tespitini yapmak durumundayız. Genel olarak hak
arama hürriyetine, adalet değerine ve toplumsal
barışa yönelik bu haksız uygulamalara karşı Diyarbakır
Barosunun her zaman Meslektaşlarımızın ve hak
savunucularının yanında yer alacağını, kamuoyu ile
paylaşmak isteriz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Diyarbakır Barosu Başkanlığı

HABERLER
17.11.2017

CEZAEVLERİNDE HAK İHLALLERİ
ARTARAK DEVAM ETMEKTEDİR!

Sayın Basın Mensupları,
Diyarbakır Barosu olarak İnsan Hakları Merkezi
bünyesinde Cezaevleri İzleme Komisyonu olarak
cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini periyodik
olarak takip etmekte ve yaşanan hak ihlallerini
raporlamaktayız. Yıllardır cezaevlerinde yaşanan hak
ihlalleri tespit ve raporlamalara konu olmasına karşın
dönemsel değişiklikler gösterse de ihlaller hala
devam etmektedir. Bu ihlallerin, yasal mevzuatların
yetersizliğinden kaynaklanmakla birlikte, önemli
bir kısmı da uygulayıcıların yetersizliği ve keyfi
muamelelerinden kaynaklanmaktadır.
Özellikle Türk Ceza Kanununda Devlet
Güvenliğine Karşı İşlenen Suçlardan tutuklu ve
hükümlü bulunanlar bu ayrımcı davranışlara en
çok maruz kalan gruplarının başında gelmektedir.
Özellikle de OHAL sonrasında yaygın sevk ve
sürgünlerle hem tutuklu ve hükümlüler hem de
aileleri mağdur edilmektedir. Diyarbakır Barosu
olarak cezaevlerinde yapmış olduğumuz görüşmeler
neticesinde yaşanan önemli sorunların başında
TEKTİP KIYAFET, SÜNGERLİ ODA, KİMLİK TAŞIMA
UYGULAMASI, İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE
uygulamaları gelmektedir. Bu uygulamaların yasal
düzenlemelerden ziyade keyfi uygulamalarla
gündemleştirildiği ve yaşandığı gözlemlenmiştir. Son
aylarda birçok cezaevinde yaptığımız görüşmelerde,
idarelerin keyfi uygulamalarına OHAL ilanını ve

KHK’leri gerekçe gösterdikleri tarafımıza iletilmiştir.
Diyarbakır Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu,
gerek basın üzerinden cezaevlerinde yaşanan
hak ihlallerine ilişkin edinilen bilgiler gerekse de
tutuklu ve hükümlü yakınlarının komisyonumuza
yaptıkları başvurular üzerine son bir yıl içerisinde
bölgede bulunan birçok cezaevinde ziyaretler
gerçe kleştirilmiştir. Bu ziyaretler neticesinde
komisyonumuzun edindiği bilgiler ışığında yaygın
temel hak ihlallerini şu başlıklar altında sıralayabiliriz.
- Elazığ Kampüs Cezaevi başta olmak üzere bir
kısım cezaevlerinde yaşanan fiziki ve psikolojik baskı,
cinsel şiddet, kötü muamele ve işkence,
- Sağlık hakkına erişimin engellenmesi,
- Odalardaki ortak kullanım alanlarına kameraların
yerleştirilmesi,
- Düzenli olarak sıcak su ihtiyacının karşılanmaması,
- Keyfi bir şekilde mevzuatta düzenlenen disiplin
cezalarından daha ağır yaptırımların uygulanması,
- Nakiller, hastane ve adliye gidiş gelişleri
sonrasında çıplak arama dayatılması,
- Hastanelerde kelepçe ile muayenenin zorlanması,
- İletişim ve görüş yasağı cezalarının yaygın
uygulanması,
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- Kitap, dergi ve gazete yasakları
plana çıkmaktadır.

iddiaları ön

prostat hastalıkları ve ileri derece yaşlı biri ) Sedat
Alçiçek gibi ağır hastalar da bulunmaktadır.

Açıldığı ilk günden bu yana, yukarıda sıralanan
hak ihlalleriyle gündemden düşmeyen Elazığ Ceza
İnfaz Kurumu ( CİK ) Kampusunden Diyarbakır
Barosu’na yoğun başvurular yapılmaktadır. Diyarbakır
Barosu olarak hem yönetsel düzeyde hem de
Komisyon çalışmaları kapsamında bir çok ziyaretler
gerçekleştirilmiş, bu ziyaretler çerçevesinde ilgili adli
ve idari yetkilerle sorunların giderimi konusunda
görüşmeler yapılmıştır. Ancak sorunların çözümü
bir yana hala aynı hak ihlallerine yönelik tarafımıza
yoğun başvurular gelmeye devam etmektedir.

Elazığ T Tipi’nde bulunan çocuk hükümlü ve
tutuklularla yapılan görüşmelerde, adli ve siyasi suçtan
hükümlü çocukların aynı koğuşlarda tutulmasının
değişik tartışmalara ve huzursuzluğa sebep olabileceği
kaygısı tarafımıza aktarılmıştır. Sayım esnasında
ayağa kalkmayan çocukların kameranın olmadığı
baş memurun odasına götürülerek darp edildiği ve
küfür ve hakaretlere maruz kalındığı iddiası tarafımıza
aktarılmıştır. Yaptığımız bu görüşmeler esnasında
çocukların gergin ve kaygılı oldukları, görüşme
odasının etrafındaki gardiyanların çocuklarla sık sık
göz teması kurmaya çalıştığı, bu durumun da çocuklar
üzerindeki psikolojik baskı unsuru oluşturma amacı
güttüğü değerlendirilmiştir.

Elazığ CİK’nde yaşanan ve yukarıda sıralamış
olduğumuz hak ihlallerinden biri olan tutuklu ve
hükümlülerin KİMLİK TAŞIMA zorunluluğuna
yönelik keyfi ve insan onuruyla bağdaşmayan
tutumun, hükümlü ve tutuklularca kabul edilmeyişi
kendileri yönelik ağır disiplin cezaları verilmesine
sebep olmaktadır.
Bu meseleye dair cezaevi
savcısı ile görüşmek için avluda bekleyen kadın
tutuklu ve hükümlülerin darp ve şiddet gördüğü,
bu darp ve şiddetin “cinsel şiddete” vardığına dair
komisyonumuza bilgi verilmiştir. Basında da yer
aldığı üzere, hükümlü İlke Başak BAYDAR’ın da
bu müdahale sırasında ağır darbeler aldığı ve kan
kustuğu haber konusu edilmiştir. Aynı şekilde koğuş
içlerine yangın söndürme hortumlarıyla tazyikli
suyla müdahale edilmiş, bu müdahale neticesinde
Hasret SÜZGÜN astım krizi geçirdiği, Rojda Göçmen
isimli hükümlü/tutuklu ise eli mazgalın önündeyken
gardiyanlarca, parmaklarının mazgalın arasında
sıkıştırıldığı bilgisi alınmıştır.
Bütün bu yaşananlara yönelik Elazığ Cumhuriyet
Başsavcılığı’na yapılan şikayet başvurusunun aynı
gün takipsizlikle sonuçlandığı bilgisi alınmıştır.
Farklı tarihlerde çıkan müdahaleler sonrasında
bazı kadın hükümlü ve tutukluların süngerli odalara
alınarak kötü muamele ve işkenceye maruz kaldıkları,
bu sebeple kadın tutuklu ve hükümlülerin bir kısmının
8 gündür süresiz-dönüşümsüz açlık grevinde
olunduğu beyan edilmiştir.
Aynı görüşmelerde Kürtçe olan mektup ve
kitaplara cezaevi idaresince el konulduğu, tutuklu ve
hükümlülerin tek kişilik odalara alındığı aktarılmıştır.
Tek kişilik hücrelere alınanlar arasında Gürbüz Topçu
(vücudunun sol yanını tamamen kullanamıyor) Leşker
Acar ( Ağır Kalp Hastası ), Yaşar Kırmızı ( KOAHBehçet Hastası ), Kaçak Demirci ( İşitme, duyma,

Elazığ CİK’de yaşanan yoğun hak ihlallerine yönelik
başvuruların yanı sıra, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz
Kurumu’nda bulunan trans birey M.P’nin (Miray)’ın
infaz koruma memurları tarafından tecavüze uğradığı
iddiası ile 20.10.2017 tarihinde komisyonumuza
başvuru yapılmıştır. Diyarbakır Barosu Cezaevi İzleme
Komisyonumuz 23.10.2017 tarihinde Elazığ T Tipi
Cezaevinde kendisi ile bir görüşme gerçekleştirmiştir.
Bu görüşmede tarafımıza, defalarca tacize uğradığını,
darp edildiğini, infaz koruma memurları tarafından
makatına cop sokulduğunu, bu durumun tespiti
için hastaneye gitmek istediğini, izler kaybolana
kadar hastaneye sevkinin gerçekleştirilmediğini
hatta revire dahi götürülmediği ve süngerli odaya
alındığını aktarılmıştır. Söz konusu iddialar ile ilgili
olarak cezaevinden sorumlu savcıyla görüşülmüş,
bu görüşmede tarafımıza soruşturmanın takipsizlikle
neticelendireceği ve trans birey Miray hakkında ise
iftiradan soruşturma açacağını dile getirmiştir.
Yukarıda özetlediğimiz tutuklu ve hükümlülere
yönelik hak ihlallerinin OHAL döneminin cezaevlerine
ilişkin genel politikalarını yansıttığı, bu döneme ilişkin
Elazığ CİK’da yaşanan hak ihlalleri başta olmak
üzere diğer cezaevlerine ilişkin ayrıntılı raporumuza
kamuoyu ile daha sonra paylaşılacaktır. Diyarbakır
Barosu olarak, cezaevlerinde yaşanan ağır hak
ihlalleri ile hukuksuz ve keyfi uygulamalarının sona
erdirilmesini; bu konuda başta Adalet Bakanlığını ve
bütün ilgilileri önlem almaya çağrısında bulunuyor ve
bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla
duyuruyoruz.
Diyarbakır Barosu
Cezaevleri İzleme Komisyonu
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ÇOCUKLARI KORUMAK ZORUNDASINIZ
19.11.2017

Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına
Dair Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiştir.
Sözleşmenin kabul günü olan 20 Kasım aynı zamanda
Dünya Çocuk Hakları Günü olarak da ilan edilmiş ve
1989 yılından beride Dünya Çocuk Hakları Günü
olarak kutlanmaktadır.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları sözleşmesi;
çocukların temel insan haklarını ve özgürlüklerini
tanıdığı gibi sözleşmeye taraf devletlerin çocukların
çocuk olmaktan kaynaklı özel yardım ve korunmalarına
yönelik yükümlülüklere ilişkin hükümleri de ihtiva
etmektedir. Çocuk Hakları Sözleşmesi; kişisel, sosyal,
ekonomik ve kültürel hakları bir arada içeren nadir
uluslararası insan hakları anlaşması olma özelliğine
sahiptir.
Ülkemiz
B.M.Ç.H sözleşmesini bir takım
çekincelerle birlikte 1995 yılında kabul etmiştir. Söz
konusu çekinceler çocukların eğitim, ifade özgürlüğü,
kendi kültürünü yaşatma ve kendi dilini özgürce

kullanma haklarını içeren 17.,29., ve 30. Maddeleridir.
Çocuk haklarını ciddi şekilde sınırlayan bu çekinceler
sözleşmenin ruhuyla bağdaşmamaktadır. Çocuk hak
ihlallerine sebep olmasına rağmen hiçbir siyasi iktidar
tarafından söz konusu çekincelerin kaldırılmasına
yönelik bir tutum bugüne kadar ortaya konmamıştır.
Dolayısıyla Türkiye’de çocukların sözleşme ile
güvence altına alınmış en temel haklarından yoksun
kalarak yaşamak zorunda bırakıldıklarını üzülerek
belirtmek isteriz.
Değerli basın mensupları,
Bu yılda her yıl olduğu gibi dünya çocuk hakları
gününde çocukların ne kadar acımasız bir dünyada
yaşadıklarını, en yakınlarından bile kendilerine
yönelen tehlikelere karşı ne kadar savunmasız
olduklarını, kısaca çocuk olmanın Dünyada ve
Türkiye de ne kadar zor olduğunu hatırlatmak
zorunda kalmaktayız.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocukların, en
temel hakkı olan yaşam hakları hiçe sayılıyor. Çocuk
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Haklarını korumak ve gözetmek amacıyla sözleşmeye
taraf olan devletin araçları altında can veriyor
çocuklarımız. Nazlı, sıcacık uykularında bir gece
ansızın düşlerinde yitip gidiyor çocuklarımız. Kolluk
görevlilerince işlenen bu suçların aydınlatılması ve
sorumluların yargılanması için yapılan tüm talep ve
çağrılarımız ne yazık ki karşılık bulmamaktadır. Devlet
yetkilileri; sorunları tüm yönleriyle ortaya koyma
ve çözme çabası içerisinde olma anlayışından hala
kaçınmaktadır. Bu anlayış ve cezasızlık politikaları
maalesef her geçen gün yaşam hakları ihlal edilen
çocuklara başka çocukların eklenmesine neden
olmaktadır.
Evet son bir yıl içinde de ölümün hiç yakışmadığı;
Şehirlere yağan bombalardan,
Oyuncak diye oynadıkları savaş artıklarından,
Küçücük bedenlerin dayanamadığı salgınlardan,
Güvenli yerlere göç etme telaşıyla azgın
dalgalarda,
Küçücük ellerin nasırlaştığı kapkara fabrikalarda,
Sabah koşarak gittikleri bakımsız ve denetimsiz
eğitim yuvalarında
Koruma altındayken bile ebeveynleri tarafından
katledilerek kaybettiklerimiz yine çocuklarımızdı.
Yaşam hakkı ihlallerine yönelik bu ağır tablonun
yanı sıra çocuklara yönelik bir çok alanda hak
ihlalleri artarak devam etmiş ve etmeye de devam
etmektedir.Bu alanlara ilişkin değerlendirmelere
geçmeden özellikle son aylarda çocuk ölümleri ve
isimleri üzerinden ayrıştırıcı anlayışları da bir kez
daha kınadığımızı belirtmek isteriz.
Çocuklara yönelen cinsel istismar vakıaları son
on yılda yüzde 700’lük bir oranla artış göstermiştir.
Sadece 2016 yılı içerisinde çocuğun cinsel istismarı
suçundan 15.051 dava açılmıştır.Gerçekleşen cinsel
istismar vakalarının %15 ile 20 sinin adli makamlara
yansıdığı göz önüne alındığında tablonun ne denli
vahim olduğu açık olarak görülmektedir.Bu vehamet
arz edici tablonun yanı sıra bizleri asıl kaygılandıran
kayıtlara geçmeyen istismar vakalarının birçoğunun
çocukların devlet koruması veya devlet çatısı altında
iken uğramış oldukları istismarın yine kamu otoritesi
eliyle kapatılıyor olması gerçeğidir.
2016 yılında evlenen her yüz kişiden 18’i
maalesef yine çocuktu. Son on yılda evlendirilen kız
çocuğu sayısı ise 482.908’a ulaşmıştır. Yine 15-17
yaş arası 17.789, 15 yaş altı 244 kız çocuğu doğum
yapmıştır.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocuk işçi
kavramı artık normal bir durum haline gelmiştir.
Kamunun da yanlış uygulamaları sonucu bu durum
artık benimsenmiştir. Çocuk emeğinin ucuz olması,
işverenlerin yasal yükümlülüklerden kaçınması çocuk
işçiliğini daha da cazip hale getirmiştir. 3308 sayılı
Mesleki Eğitim Kanunu ile çocuk işçisinin ismi çırak
olarak değiştirilmiş ve çocuk emeğinin sömürülmesi
meşru bir zemine oturtulmuştur. SGK verilerine göre
1milyon 170bin çocuk işçi, çırak adı altında devlet
eliyle çalıştırılmaktadır. Meslek edinimi amacıyla
çıkarılan yasalar bunlara ait yanlış uygulamalar ile
çocuk işçi kavramı daha da genişletilmiş ve içinden
çıkılamayacak bir hale getirilmiştir.2016 yılında
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre çocuk işçi
sayısı 708.000’e ulaşmıştır. Çocuk işçiliği, çocuk
iş cinayetlerini de beraberinde getirmiştir. Sadece
2016 yılında 56 çocuk iş kazalarında sebebiyle
hayatını kaybetmiştir.
Türkiye’de uzun yıllardır süregelen çocuk işçiliği
sorunu, savaşın yarattığı krizden kaçıp ülkemize
sığınan Suriyeli mültecilerle daha da büyümüştür.
1.358,904 çocuğun mülteci olarak giriş yaptığı
ülkemizdeki çocukların eğitim olanaklarından
yararlanamadığı düşünüldüğünde en az yarısı kayıt
dışı sektörde çalıştığı bilinen bir gerçektir.
Çocuk işçiliği gibi kangren halini almış toplumsal
bir yaranın yanında bir de kamu tarafından güneşi
karartılmış yani cezaevine kapatılmış çocukların
yasadığı sorunlar güncelliğini korumaktadır. Yine
resmi rakamlara göre 2016 yılında 2.106 çocuk
özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır. Adli sisteme
bir şekilde dâhil olmuş çocukları, yeniden topluma
kazandırması gereken devlet onları cezaevlerinde
ki kötü koşullara maruz bırakarak bir daha suça
işlemeye sürüklenmelerine zemin sunmaktadır.Bir
çok cezaevinde kamuoyuna yansıdığı üzere çocuklar
Ceza infaz kurumlarında kapalı kapılar ardında
işkenceye, kötü muameleye maruz kalmakta ve hatta
kamu çalışanları veya akranları tarafından istismara
uğramaktadırlar.Tam da bu sebeplerle çocuk
cezaevlerinin kapatılması gerekirken maalesef yeni
çocuk cezaevlerinin yapımına devam edilmektedir.
Ayrıca cezaevinde ebeveynleriyle birlikte yaşamak
zorunda kalan çocuklar sorunu da hepimizin üzerinde
durup ve acilen çözüm üretilmesi gereken ciddi bir
konudur.
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Ülkemizde yaşanan tüm sorunların kaynağı olarak
önümüze çıkan eğitim sorunu da birçok yönden
incelenerek, çözüme kavuşturulması gereken temel
sorunlardan birisidir. Son değişikliklerle birlikte
siyasal iktidarların yapboz oyununa çevirdiği sınav
sistemleri çocukları psikolojik olarak derinden
etkilemektedir. Eğitim müfredatında yapılan köklü
tutarsız değişiklikler çocuklar üzerinde travmatik
etkilere sebep olmaktadır.
Değerli basın mensupları tüm olumsuz koşullara
rağmen Diyarbakır Barosu olarak ülkemizin sahip
olduğu olumsuz tablonun biraz olsun değişebilmesi için;
Çocukların hakları, sorumlulukları, düşünceleri,
duyguları olan bir birey olarak kabul ederek;
Çocuğun olduğu her alanda öncelikle çocuğun
üstün yararı temel hedef olarak alınmalı, her şart ve
koşulda çocuk hak ihlallerinin karşısında durmak asıl
amaç olmalıdır. Bu nedenle çocuklara yönelik hiçbir
hak ihlalinin geçerli mazeretinin olamayacağını bir
kez daha hatırlatmak isteriz.Devletin her kurum ve
çalışanını ve toplumun tüm bireylerini, çocukların
sahip olduğu temel haklarına saygı duymaya ve sahip
çıkmaya davet ediyoruz.

Çocuklarla çalışan tüm kurumların, düşünce ve
inanç ayrımı yapmadan her türlü siyasi kaygıdan
bağımsız objektif kriterlere göre denetimi sağlanmalı,
sivil toplum kuruluşlarının ve hukuk örgütlerinin söz
konusu denetimlerle katılımı sağlanmalı ve rolleri
güçlendirilmelidir.
Yukarıda açıklanan tüm istatistiki veriler bir daha
göstermiştir ki çocuk hak ihlallerini gerçekleştiren
asıl faillin yanı sıra çocuk hak ihlallerine karşı çıkışın
toplumsal olarak benimsenmesi, başta siyasal iktidar
olmak üzere devletin tüm kurumlarının hiç bir ayrım
yapmaksızın çocuk hak ihlallerine karşı gerekli duruşu
ve sorumluluğun gereğini ortay koymalıdır.
Biz Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi
olarak ;Çocuk hakları gününü kutlayamadığımız bu
günde, çocuk hak ihlallerinde sorumluluğunu ve
denetim görevini yerine getirmeyen, gereken özen
ve yükümlülüklerine aykırı davranan, düşünce ve
inançlara göre ayrımcılık yapan her türlü düşüncenin,
uygulamanın ve kararın karşısında olacağımızı
belirtir. Bir kez bile olsa çocuk hak ihlallerinin cezasız
kalmaması için tüm gücümüzle karşı duracağımızı
kamuoyuyla saygılarımızla paylaşırız.
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25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI
MÜCADELE GÜNÜ
JI KEDKARÊN ÇAPEMENİYÊ ÊN HÊJA Û JI RAYA GIŞTÎ RE

Her sê xwişkên bi navên Patria Mercedes, Minerva
Argentina û Maria Teresa (xwişkên mirabelan) li
welatê xwe Komara Domînîkê, ji berk u li hember
dîktatoriya Trujillo di qada azadiya sîyasî bi awayeke
biryardar têkoşiyane; pirî caran li zindanan hatine
dîlgirtin û îşkence li wan hatiye kirin. Dawiyê, di 25ê
mijdara sala 1960an de, dema ku xwestine biçin
dîtina hevserên xwe yên di girtîgehê de, rêya wan
hatiye girtin û bi zorê ji erebê hatine peya kirin, pey
de van kesan tecawizê wan kirine û bi îşkenceyê wan
qetl kirine.
Li ser biryara ku di sala 1999an de ji aliyê
Netewên Yekbûyî hatiye girtin, roja 25ê Mijdarê her
sal wek “Roja têkoşîna li hember tundiya li dijî jinan û
piştgiriya navnetewî” tê bi bîr anîn. 25ê Mijdarê, roja
çalakiya jinan ‘a li hember newekheviya zayendiya
civakî, cihêkirin, tundiya civakî ya patrîarkal, tundiya
nav-malî, şer, nijadperestî û pergalên ku jinan û
mafên wan tune dikin’ e.
“Peymana Konseya Ewropayê Di Derbarî Têkoşîn
û Ber Lê Girtina Tundiya Nav-malî û Ya Li Hember
Jinan” ji aliyê Tirkiyê ve hatiye imze kirin û di 29ên
mijdara sala 2011an de ketiye meriyetê. Pey re,
“zagona bi numreya 6284 a di derbarî ber lê girtina
tundiya li hember jinan û parastina malbatê” ji aliyê
Meclîsê di 8ê adara 2012an de hat qebûl kirin. Lê
ligel hemû van pêşketinan, nêzikbûna ku tundiya li
dijî jinan wek pirsgirêkeka asayîşê dibîne û pirsgirêkên
sepandinan berdewam kirin. Digel van peyman û
zagonan hê jî li Tirkiyê her roj jin tên qetlkirin. Tirkiye
yekem dewlet e ku Peymana Stenbolê ya Konseya
Ewropayê imze kiriye. Lê belê, heta niha di çarçoveya
vê peymanê de” planên çalakiyên bilez” ên di derbarî

têkoşîna tundiya li dijî jinan de nehatine sepandin.
Tenê imzekirina peymanê ne bes e. Tişta giring ew e
ku standartên peymanê bi zagon û sepandinan bêne
şênberkirin. Verastkirinên zagonî diguherin lê tundî
herî diçe zêdetir dibe. Jina ku dixwaze ji tundiya bavmêr-heval-karsaz û hwd. bireve, xwe diavêje darazê
lê vê carê bi tundiya darazî re rû bir û dimînin.
Dema em li daneyên sala 2017an ên lêkolînerên
sivîl dinêrin; dibînin ku mêran di deh mehên ewil ên
sala 2017an de 240 jin û keçên zarok kuştine, dest
dirêjiya 77 jinan kirine, li 286 keçikên zarok îstismara
zayendî kirine û li dijî 338 jinan tundiyê kirine.
Li gor îro li gorî daneyên jimêreka bîrdarî, di 5
salên dawî de di sala 2012an de 141, 2013an de
287, 2014an de 292, 2016an de 278 û 2017an de
286 jin hatine qetlkirin.
Yek ji encamên kuştina jinan ew e ku bebek û
zarokên bê xwedî mayî pirî caran mecbûr dimînin ku
li wargehan, heta li kolanan bijîn. Pergal di kesayeta
jinekî an zarokekî de derbê li siberoja hemû civakê
dixe. Bingeha civakê jin e û her ku jin azad dibe civak
jî têdigihîje. Bêriya ku tundî pêk were ji bo ber lê bê
girtin; divê projeyên bi bandor bên bipêşxistin.
Mexdûrên tundiya zayendî ji ber ku navendên
rasterast alikariya jinan dikin tune ne, li ber gelek
deriyan digerin. Bi raporên ku ji aliyê zanîngehên
xwedî heman taybetmendiyan hatine amade kirin
paxav nayê kirin û ji bo ji nû ve muayneya jinekolojîk
bikin; wan careke din dişînin Saziya Bijîşkiya Edlîyê. Li
vir digel pîvanên zanistî têne guhdarkirin û bi imzeyên
kesên di vê mijarê de ne pispor in, piştî demeke dirêj
tespîta zerarê tê kirin. Ji ber ku destûr naye dayîn ku
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ducanîtiyên wek encama êrîşa zayendî çêdibin, bi
daxwaz û erêdayina wan bê bidawî kirin, ev mexdûran
careke din li rastî awayekî din a tundiyê tên.
Her wiha mexdûrên zarok di dema lêpirsîn û
darizandinê de dîsa tên darizandin, ji ber sepandinên
şaş ên zagonî xesara wan zêdetir dibe û zerarên nû
yên ku nikarin bên telafî kirin di zarokan de peyder
dibin. Pirî caran, paxav bi nêrînên zanistan jî nayê
kirin.
Bi rêya saziyên medyayê jî tundî û tunekirinên
li dijî jinan meşrû tên nîşandan. Amûrên medyayê
bi saya rêzefîlmên populer, nûçeyên rûpela 3yan
a rojnameyan, reklam û kartûn-fîlman cihêkirinên
zayendî dikin. Kartûn-fîlmên ku zarokên biçûk didin
ber xwe û tundiyê wek tiştekî ji rêzê nîşan didin û
bilind dikin, bêyî kontrol û venêrînê nava rojê hem adi
her saetî de têne weşandin. Weşanên medyayê ên di
derbarê tacîza zayendî û tecawizê de dibin sedem ku
mîtên wek “jin mêran ji rê derdixin, şaşîtiya jinê ye,
jin dixwaze ku tecawizê wê bê kirin, jin derewa dike,
kesê tecawizker xwediyê nexweşiyek e ku nikare
nihçik^n xwe yên biyolojîk û psîkolojîk kontrol bike”
pêk bên.
Ji ber îlankirina OHALê û dest li ser dayinên
kayyûman ên li ser şaredariyan, di qada mafên jinan
de paşketin pêkhatine. Şert û mercên OHALê hatine
wê astê ku qada civakî de li her dema jiyana rojane
ya jinan mudaxele tê kirin, mafên ku bi têkoşîna
salan a jinan hatine bi dest xistin ji destê wan hatine
standin û ji alî civakî, sîyasî, çandî, mafzanî û têkoşîna

li dijî tundiyê, jinan bi paş xistine. Wek encama
polîtîkayên dewletê yên nêrîn, ji ber ku şort li xwe
kirine, bi şev derketine devre, ji berk u li wesayîtên
veguhestina komelî siwar bûne, jin her roj li rastî
êrîş û tehdît û tacîzên mêran an jî erkdarên ku hêza
giştî bikartînin, tên. Pê re, di girtîgehan de jî tundî û
kiryarên nebaş ên li dijî jinan her roj zêdetir dibin.
Her wiha binçavkirin û girtinên li dijî jinên ducanî û
bi memik jî zêde dibin, ji ber vê sedemê jin û zarok bi
awayekî giran mexdûr dibin.
Daxwazên me ên ji bo ku li ser navê Navenda
Şêwirdarî û Sepandina Mafên Jinan a Baroya Amedê
tevlî dozên di derbarî tundî û qetlkirinên jinan bibin;
ji aliyê dadgehan ve bi henceta ku îxtimala rasterast
zerardîtina ji ber sûcî tune ye, têne redkirin. Bi vî
awayî, jinên ku dema dijîn bê parastin têne hiştin,
piştî ku tên qetlkirin jî bê parastin têne hiştin.
Di roja 25ê Mijdarê “Roja têkoşîna li hember
tundiya li dijî jinan û piştgiriya navnetewî” de, em
her beşên civakê ji bo têkoşîna li hember tundiya li
ser jinan û ji bo yekîtiyê vedxwînin û bi rêzdarî bi
çapemenî û raya giştî re didin zanin kum e hêviya
xwe ya ji bo jiyaneke wekhev, bê tundî, li gor rûmeta
mirovatiyê wenda nekiriye û em ê di vê mijarê de
têkoşîna xwe ya hiqûqî bidomînin.
Baroya Amedê
Navenda Şêwirdarî û Sepandina Mafên Jinan
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DEĞERLİ BASIN EMEKÇİLERİNE VE KAMUOYUNA;
Dominik Cumhuriyeti’nde Trujillo diktatörlüğüne
karşı ülkelerinde siyasal özgürlük adına kararlılıkla
mücadele ettikleri için diktatörlük tarafından pek
çok kez hapsedilip, işkenceye maruz bırakılan Patria
Mercedes, MinervaArgentina ve Maria Terasa isimli
üç kız kardeş (Mirabel kardeşler) 25 Kasım 1960’da
hapishanedeki eşlerini ziyarete gittikleri sırada
arabalarından zorla indirilerek tecavüze uğramış ve
işkenceyle katledilmişlerdir.
Birleşmiş Milletlerin 1999’daki Genel Kurulu’nda
alınan karar ile her yıl Mirabel kardeşlerin öldürüldüğü
gün olan 25 Kasım tarihi “Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü”
olarak anılmaktadır. 25 Kasım, toplumsal cinsiyet
eşitsizliğine, ayrımcılığa, ataerkil toplumsal şiddete,
aile içi şiddete, savaşa, ırkçılığa ve kadınları, kadın
haklarını yok sayan sistemlere karşı kadınların eylem
günüdür.
Türkiye, “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin
Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ne taraftır. Sözleşme,
29 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devamında Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair 6284 Sayılı Kanun, TBMM tarafından 8 Mart
2012 tarihinde kabul edildi. Ancak, tüm bunlara
karşın, kadına yönelik şiddeti asayiş sorunu olarak
ele alan yaklaşım ve uygulama sorunları devam etti.
Sözleşmelere ve yasaya rağmen, Türkiye’de hala

her gün kadınlar öldürülmektedir. Türkiye Avrupa
Konseyi İstanbul Sözleşmesinin ilk imzacısıdır.
Ancak bugüne dek İstanbul Sözleşmesi kapsamında
kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Acil
Eylem Planları uygulanmamıştır. Sadece sözleşmenin
imzacısı olmak yetmez. Önemli olan sözleşmedeki
standartların yasaya ve uygulamaya yansımasıdır.
Yasal düzenlemeler değişmekte ancak şiddet hız
kesmeden artmaktadır.Baba- Koca- Erkek ArkadaşPatron vs Şiddetinden Kaçan Kadın Yargıya sığınmak
istemekte ancak yargının şiddetiyle de karşı karşıya
kalmaktadır.
2017 yılı
Sivil araştırmacıların verilerine
baktığımızda; 2017’nin ilk 10 ayında erkeklerin 240
kadın ve kız çocuğunu öldürdüğü, 77 kadına tecavüz
ettiği, 286 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu,
338 kadına şiddet uyguladığı korkunç bir tablo ile
karşı karşıya kalmaktayız.
Bugün itibariyle son 5 yıla baktığüımza 2012
yılında 141 kadın, 2013 yılında 287 kadın, 2014
yılında 292 kadın, 2016 yılında 278 kadın, 2017
yılında da 287 kadın öldürülmüştür.
Kadın katliamlarının bir diğer sonucu ise sahipsiz
kalan bebek ve küçük yaştaki çocukların çoğu
zaman yurtlarda hatta sokaklarda yaşamak zorunda
kalmalarıdır. Sistem bir kadın veya bir çocuk şahında
tüm toplumun geleceğine darbe vurmaktadır.
Toplumun temeli kadındır ve kadın özgürleştikçe
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toplumlar bilinçlileşir. Şiddet oluşmadan önce
önlemeye yönelik etkili projeler geliştirilmelidir.
Cinsel şiddet mağdurları, hizmetin doğrudan
kadına sunulduğu merkezler olmadığından pek çok
kapı dolaşmak zorunda kalmakta, aynı özelliklere
sahip Üniversite tarafından düzenlenen adli tıbbı
raporlar dikkate alınmaksızın yeniden Adli Tıp
Kurumu’na gitmeye zorlanarak yeniden jinekolojik
muayeneye maruz bırakılmakta, bilimsel ölçülere
uygun olmayacak biçimde dinlenmekte ve konu ile
ilgisi olmayacak uzmanların imzası ile olaydan çok
sonra zarar tespiti yapılmaktadır.
Cinsel saldırı mağdurlarının suç sayılan eylem
sonucu gebeliklerine istek ve taleplerine rağmen
son verilmemesi ise başka bir şiddet biçimi olarak
kadınların karşısına çıkmaktadır.
Yine henüz çocuk yaştaki cinsel şiddet
mağdurları soruşturma ve yargılama sırasında
adeta yargılanmakta olup uğranılan zarar yasa
uygulayıcıların hatalı yaklaşımları nedeniyle daha
da artmakta ve çocukta telafi edilmeyecek yeni
zararların oluşmasına yol açmaktadır, çoğu zaman
bilim insanlarının aksi yöndeki görüşlerine dahi itibar
edilmemektedir.
Kadına yönelik şiddet ve kıyımları meşrulaştıran
diğer ayak ise medya kuruluşlarına aittir. Nitekim
medya araçları gerek popüler dizileri, 3. sayfa gazete
haberleri, reklamlar ve gerekse çizgi filmler de bile
cinsiyet ayrımcılığı göze çarpmaktadır. Okul çağı
çocuklarını hedefleyen ve şiddeti olağanlaştıran ve
yücelten çizgi filmler denetimsiz olarak günün her
saatinde yayınlanmaktadır. Medyada cinsel taciz
ve tecavüz kurbanı kadınlara ilişkin yayınlananlar
tecavüze dair; Kadın baştan çıkarmaktadır, Kadının
hatasıdır, Kadın tecavüze uğramak istemektedir,
Kadın tecavüze uğradığına dair yalan söylemektedir,
Tecavüzcünün psikolojik ya da biyolojik olarak
dürtülerini kontrol altına alamamasına yol açan bir
hastalığı vardır şeklinde mitler oluşmasına neden
olmaktadır.

Ülkede OHAL’in ilan edilmesiyle ve belediyelere
kayyumların atanması sonucu kadın hakları alanında
gerilemeler olmuş, OHAL koşulları toplumsal alanda
kadınların günlük yaşamının her anına müdahale
eden, kadınların yıllarca verdikleri mücadele ile
kazandıkları hakları ellerinden alan, kadınları sosyal,
siyasal, kültürel, haklar ve şiddetle mücadele
bakımından gerileten bir boyuta taşımıştır. Devletin
eril politikalarının sonucu olarak; şort giydiği için,
gece sokakta olduğu için, toplu taşıma araçlarında
seyahat ettiği için kadınlar her gün ya erkeklerin ya
da kamu gününü kullanan kolluk görevlilerinin saldırı,
tehdit ve tacizlerine maruz kalmaktadırlar. Buna bağlı
olarak cezaevlerinde de kadınlara yönelik şiddet ve
kötü muamele her geçen gün daha da artmaktadır.
Ayrıca gebe kadınlar, emziren kadınlar ve loğusa
dönemindeki kadınlara yönelik gözaltı ve tutuklamalar
sıkça yaşanmakta bu şekilde kadınlar ve çocuklar
açısından büyük mağduriyetler yaratılmaktadır.
Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma Ve
Uygulama Merkezi olarak kadına yönelik şiddet ve
kıyım dosyalarında katılma taleplerimiz mahkemelerce
suçtan doğrudan zarar görme ihtimalinin bulunmadığı
gerekçesi ile reddedilmektedir. Bu şekilde de hayatta
iken savunmasız bırakılan kadın, katledildikten sonra
da savunmasız bırakılmaktadır.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele ve Dayanışma Günü’ nde kadına karşı
şiddet ve istismarlara karşı mücadelede toplumun
her kesimini mücadeleye ve birlik olmaya davet
ediyor, insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit
bir hayat umudumuzu yitirmediğimizi ve bu konuda
hukuksal mücadelemizi devam ettireceğimizi Basına
ve kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz. 22.11.2017
Diyarbakır Barosu
Kadın Hakları
Danışma Ve Uygulama Merkezi(KADUM)
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“Tahir ELÇİ’yi Anma Haftası” etkinlikleri
kapsamında Sevgili Baro Başkanımızın Eşi
Türkan ELÇİ’nin, Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulu üyelerinin,Ankara, Sakarya,

Siirt, Mardin, Şanlıurfa, Bingöl,Van,Şırnak
ve Batman Barolarının Başkan ve Yönetim
Kurulu üyelerinin, sivil toplum Örgütleri
temsilcilerinin,değişik
siyasi
partilere
mensup milletvekillerinin ve Diyarbakır
Barosu ile farklı Barolara kayıtlı avukatların
katılımıyla ebedi Başkanımız Av.Tahir ELÇİ
mezarı başında anıldı. Mezarı başında Baro
Başkanımız Av. Ahmet ÖZMEN, Ankara Baro
Başkanı Av. Hakan CANDURAN, Sakarya
Baro Başkanı Av. Zafer KAZAN, Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) milletvekili M. Sezgin
TANRIKULU, Halkların Demokratik Partisi
(HDP) milletvekilleri Av. Osman BAYDEMİR
ve Av. Meral DANIŞ BEŞTAŞ kısa birer
konuşma yapmışlardır.
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Tahir Elçi’nin aramızdan alınışının ikinci
yılında, aramızdan alındığı Dört Ayaklı
Minare’nin altında, tüm sevenleri ve dostlarıyla
bir aradayız. Yüreğimizdeki acı, keder ve öfke
katlanarak büyümektedir. Biliyoruz; ölüm,
çoğu zaman bir cam kırığı gibi keskin ve kalanlar
için sonsuz bir burukluktur. Ve yine biliyoruz
ki; bu burukluğumuzun yarına kalan bir sesi
vardır. Bu ses hukukun, vicdanın ve adaletin
hiç kısılmayacak sesi, yani Tahir Elçi’nin sesidir.
Bu inançla yineliyoruz; Tahir Elçi’nin sesindeyiz...

Tahir Elçi’nin iki yıl önce tam da buradan
bütün taraflara “savaşa, operasyona ve
çatışmaya karşı” yükselttiği sesin duyulmamış
olması; siyasi, hukuki ve toplumsal alanda büyük
tahribatlar ve kırılmalar yaratmıştır. Yaşanan bu
olumsuzlukların devamında ülke demokratik
kazanımlardan uzaklaşarak hiç olmadığı kadar
baskıcı bir rejim sürecine girmiştir. Evrensel
insan hakları hukuku, demokratik ve bireysel
haklar askıya alınmış, Anayasa ile güvence
altına alınan basın özgürlüğü, örgütlenme
ve sendikal haklar gibi demokratik siyasal
rejimlerde
vazgeçilemeyecek temel haklar
sınırlandırılmıştır.
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2015 yılının Temmuz ayı Türkiye için
onarılması güç sorunlarla karşı karşıya kalınan
yeni bir sürecin başlangıcı olmuş, bu sürecin
devamında Tahir Elçi’nin katledildiği 28 Kasım
2015 tarihi ise Türkiye’nin demokrasiden ve
barıştan alenen uzaklaştığı bir sürecin miladı
olmuştur. Bu tarihten itibaren siyasal iktidarın
demokratik değerlere sırtını dönmesiyle
başlayan yeni süreç, başta insan hakları
ihlallerinde artış, sivil yerleşim alanlarında
çatışmaların yaygınlaşması, göç ve duygusal
kopuşun başlangıcı da olmuştur. Çözümün,
diyalogun ve müzakerenin yerini maalesef
yeniden şiddet ve güvenlikçi politikalar
almıştır. Geçen iki yıllık süre zarfında ebedi
başkanımızın dikkat çektiği ve engellemek
için de hayatını ortaya koyduğu olaylar
bütün ağırlığıyla yaşanmış ve toplumda izleri
silinemeyecek derin yaralar açmıştır.
Türkiye’nin demokrasiden uzaklaşması aynı
zamanda Kürt meselesinin de demokratik

ilkeler çerçevesinde çözüm yöntemlerini
zorlaştırmaktadır. Daha önce de tecrübe
edildiği üzere ülkedeki derin siyasal krizlerin
baş göstermesinin temel nedeni, Türkiye
devletinin
demokratik
teamüllerden
uzaklaşması
olmuştur.
Demokratik
teamüllerden uzaklaşmanın tezahürü devletin
Kürt meselesinde güvenlikçi politikalarına geri
dönüşü olmuş böylelikle toplum, çatışmaların
yorgunu ve mağduru olmaya itilmiştir. Tahir
Elçi’nin katledilmesi tam da bu siyasal ve
demokratik zeminden geri dönüşün başlangıcı
olmuştur.
Yürürlükteki OHAL rejiminin kaldırılması,
geçmişle yüzleşmek ve Tahir Elçi suikastının
aydınlatılması
bu
minvalde
yeniden
normalleşme zeminini yaratarak sorunların
şiddetten
uzak
demokratik
zeminde
tartışılmasını sağlayacaktır. Ne yazık ki siyasal
iktidarın bu normalleşmenin başlayacağına
dair bir iradeyi ortaya koymuyor olmasını
üzülerek gözlemlemekteyiz.
Değerli basın emekçileri ve Tahir Elçi’nin
değerli dostları,
Suikastın üzerinden geçen iki yıla rağmen
ne yazık ki soruşturma dosyasında olayın
faillerinin tespit edilmesine yönelik somut
hiçbir bir ilerleme kaydedilmemiştir. Tahir Elçi
dosyası önemsenerek itinayla soruşturulan bir
dosya olmaktan ziyade, sıradan bir soruşturma
dosyası haline dönüştürülmektedir. Dönemin
Başbakanı ve Adalet Bakanının
“faillerin
bulunacağı” beyanı ve taahhüdüne rağmen
söz verenlerin bu resmi söz ve taahhütlerine
aykırı davranması tipik bir devlet refleksi
örneğini oluşturmaktadır. Bu durum bizleri
kaygılandırsa da bizler adaletin tecelli edeceği
umudumuzu halen koruyor ve korumak
zorundayız.Bu suikast aydınlatılmadığı sürece
Türk Hukuk siteminin adalet terazisi “AİL”
kalacaktır.
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Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere yeni ve
karanlık sürecin başlangıcına zemin sunan Tahir
Elçi suikastının tüm yönleriyle aydınlatılması
güçlü ve etkin bir kamu iradesinin ve hükümet
desteğinin ortaya konması ile mümkün
olacaktır. Devlet olmanın sorumluluğu gereği
bu beklenti, talep ve temennimiz haklı ve
meşrudur.
Bu ülkenin Başbakanı oldukları dönemde
Dicle’nin kenarında kurdun kaptığı bir
koyunun mesuliyetini üstlenenlere bir
kez daha sesleniyoruz. Tahir Elçi bir baro
başkanı, saygın bir hukukçu ve insan hakları
savunucusuydu, Dicle’nin kıyısında değil
Diyarbakır’ın merkezinde onlarca kameranın
önünde adeta canlı yayında katledildi bugünün

Cumhurbaşkanı olarak
mesuliyetinizin
gereğini yerine getirmenizi bekliyoruz.
Biz Diyarbakır Barosu üyeleri olarak;
ömrünü ağır insan hakları ihlalleriyle
mücadeleye adayan, son nefesinde bile
şiddete karşı barış ve demokrasiyi savunan
ebedi başkanımızın aramızdan alınışının ikinci
yılında kendisini bir kez daha saygıyla anıyor,
barış, demokrasi, özgürlük ve insan hakları
mücadelesini sürdürmeye devam edeceğimizi
belirtmek istiyoruz.
Av. Ahmet ÖZMEN
Diyarbakır Barosu Başkanı
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TAHİR ELÇİ ANMA YÜRÜYÜŞÜ
İSTANBUL’DA YAPILDI

Baromuz ile İstanbul Barosu , Taksim Meydanı’ndan
Galatasaray Meydanı’na kadar düzenlediği yürüyüş ile
2 yıl önce öldürülen Baro Başkanımız Tahir Elçi’yi andı.
Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, çok sayıda milletvekinin
destek verdiği yürüyüşe, İstanbul, Sakarya ve Artvin
barolarının başkan, yönetici ve üyeleri, Özgürlükçü
Hukukçular Platformu , Çağdaş Hukukçular Derneği
, İnsan Hakları Derneği üyeleri ve çok sayıda insan

hakları savunucusu katıldı. “Em te ji bîr nakin! Seni
unutmayacağız! İnsanlığın bu ortak mekanında silah,
çatışma, operasyon istemiyoruz” pankartının açıldığı
yürüyüşte sık sık “Tahir Elçi ölümsüzdür”, “Tahir Elçi
onurumuzdur” sloganları atıldı. Avukatların cüppeleri
ile katıldığı yürüyüşte, Elçi’nin fotoğraflarının
bulunduğu lolipop dövizler taşındı.
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Galatasaray meydanında sona eren yürüyüş
sonrasında Baro Başkanımız Av. Ahmet Özmen
yaptığı açıklamada;
Baro Başkanımız Tahir Elçi’nin öldürülmesi
üzerinden iki yıl geçti. Cinayetin gerçekleştiği
günden bu güne devletin en üst kademesinden,
Başbakanından, Adalet Bakanına, İçişleri Bakanlığına,
hem kamuoyuna medya yoluyla, ailesine, Diyarbakır
Barosuna faillerin ortaya çıkarılacağına dair açık sözler

verildi. Ama üzerinden koca iki yıl geçti, bırakın failleri
şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulan, yani Tahir
Elçi’yi katlettiğinden şüphe edilen bir kimse dahi yok.
Biz iki yıldır ısrarla Tahir Elçi soruşturma dosyası etkili
bir şekilde yürütülmüyor diyoruz. Sonuç alınacak bir
şekilde yürütülmüyor. Yüzün üzerinde talebimiz var
ancak bu taleplerimiz ya karşılanmadı ya da sonuç
alınamayacak bir aşamaya geldikten sonra karşılandı.
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İNSAN HAKLARI HAFTASINA İLİŞKİN
ORTAK AÇIKLAMA
İnsan, Haklarıyla İnsandır!

Değerli Basın Emekçileri,
Bugün BM İnsan Hakları
Evrensel
Bildirgesi’nin
kabul
edilişinin 69. yıl dönümündeyiz. Bu
vesileyle uluslararası bildirgenin,
insanın doğuştan kazandığı hakların
dokunulmazlığını ve kutsallığını
koruma altına aldığını yeniden
hatırlatma ihtiyacı hissederken,
taraf devletleri, başta yaşam hakkı
ve işkence yasağı olmak üzere
insan hakları ihlallerine karşı
önleyici bir duyarlılığa sahip olmaya
ve sözleşmenin yükümlülüklerini
hiçbir istisnai duruma mahal
vermeden yerine getirmeye davet
ediyoruz.
Yine açıklamamıza başlarken,
28 Kasım 2015 tarihinde Sur
ilçesinde bulanan Dört Ayaklı
minare önünde hunharca bir
cinayet sonucu katledilen değerli
hukuk ve insan hakları savunucusu
kıymetli yoldaşımız Tahir Elçi’yi
saygıyla anıyoruz. Aradan iki yıl

geçmiş olmasına rağmen etkin bir
soruşturma yapılmadığını ve faillerin
ortaya çıkarılamadığını üzüntüyle
ifade etmek istiyoruz. Meslek
yaşamının neredeyse tamamını
zorla kaybetmelerin ve faili meçhul
cinayetlerin aydınlatılmasına ve
faillerin ortaya çıkarılmasına adayan
Tahir Elçi’ye yönelik gerçekleşen
cinayetin soruşturma dosyasına
yönelik gösterilen yaklaşım, faili
meçhule bırakılmak istendiğinin
bir işareti olduğu gibi, cezasızlık
kültürünün en çarpıcı tezahürüdür.
Bu cinayetin karanlıkta bırakılmaya
çalışılmasını asla kabul etmiyoruz.
İnsan hakları savunucuları olarak
bizler, bir kez daha buradan
değerli Tahir Elçi’ye söz veriyoruz:
Failler mutlaka bulunacak ve
yargılanacaktır!
Değerli Basın Emekçileri;
Barışı inşa etmenin ne kadar
zorlu bir uğraş olduğunu, buna

karşın savaşların ne kadar kolay
yaşandığını ve büyük kayıplara
yol açtığını son beş yılda
deneyimleyerek gördük. 20132015 yılları arasında ‘çözüm süreci’
adıyla başlatılan sürecin, toplumsal
yaşamımızda yarattığı pozitif etkileri
yakından hissederken, 2015 yılının
ikinci yarısından itibaren çatışmalı
ortama dönülmesi ile barış
umudunun nasıl yerle bir edildiğine
şahitlik ettik. 2015 yılından bu
güne değin Türkiye ve ağırlıklı
olarak bölgemizde, dozajı her an
artış gösteren şiddet ve çatışma
ortamı, maalesef bugüne değin
asker, polis, örgüt üyesi ve siviller
olmak üzere üç bini aşkın insanın
yaşamını yitirmesine yol açmıştır.
15 Temmuz 2016 tarihinde
gerçekleşen
askeri
darbe
teşebbüsünün ardından ilan edilen
ve üç aylık periyotlarla uzatılan
OHAL,
toplumsal
kesimlerin
tepkisine rağmen onyedi aydır
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hala devam etmektedir. Hukuk
güvenliğinden yoksun ve toplumsal
yaşamımızda muhalif kesimlere
karşı otoriter bir baskı aracına
dönüşen onyedi aylık OHAL’in,
meydana getirdiği hak hakları
ihlalleri ile ülke demokrasisi ve insan
hakları karnesine düştüğü notların
utanç verici olduğunu ifade etmek
isteriz. Onyedi ayda olanları özetle
şöyle bir hatırlarsak… Yayınlanan
Kanun Hükmünde Kararnamelerle
yüzbinin üzerinde kamu personeli
ve akademisyen ihraç edildi.
Yüzaltmış basın-yayın organı süresiz
olarak kapatılarak mal varlıklarına
el konuldu. Yüzaltmışaltı gazeteci
halen
cezaevlerinde
tutuklu
bulunurken, onlarcası hakkında
soruşturma ve davalar açıldı,
kimileri hapis cezalarına çarptırıldı.
İfade ve örgütlenme hürriyeti,
Valilikler ve Kaymakamlıklarca
alınan yasaklama kararlarıyla bir
bütün olarak baskı altına alındı.
Açık hava toplantıları, demokratik
gösteri, yürüyüş ve etkinlikler,
‘güvenlik’ gerekçeleriyle hukuksal
hiçbir izahı olmayacak şekilde
yasaklandı ve bu yasaklar halen
devam etmektedir. İnsan hakları,
hukuk, çocuk, kadın, yoksullukla
mücadele odaklı hak savunuculuğu
faaliyetleri yürüten yüzlerce dernek
ve vakıf, haklarında hiç soruşturma
bulunmaksızın ‘Terör örgütleri
ile ilişkili oldukları’ suçlamasıyla
kapatıldı. Doksandörtü DBP’li
belediyeler olmak üzere yüzbir
belediyeye
kayyum
atandı.
Toplamda yüzonu DBP’li belediye
eş başkanı kayyum atamaları
sonrası tutuklanırken, bugün 68’i
hala tutuklu olarak bulunmaktadır.
Ülkenin ikinci muhalefet partisi
olan HDP’nin Eş Genel Başkanı da
dâhil olmak üzere onbeş milletvekili
tutuklanırken, bugün itibariyle

dokuzu HDP’li ve biri CHP’li olmak
üzere toplam on milletvekili hala
tutuklu olarak bulunmaktadır. Beş
HDP’li vekilin vekilliği düşürülürken,
kimi vekillere çeşitli hapis cezaları
verildi. Anayasa ve İnsan Hakları
Avrupa Sözleşmesi ile güvence
altına alınmış olan demokrasinin
vazgeçilmezi serbest seçimler
ve seçmen iradesi adeta hiçe
sayılmaktadır.
Siyasal
iktidar
tarafından
‘Kimseye bir zararı yok’ söylemiyle
savunulan OHAL’in meydana
getirdiği hak ihlalleriyle yarattığı
bu tablonun demokratik, hukuki
ve insan haklarına dayalı yönetim
biçiminde bir değeri ve karşılığı
yoktur. Dolayısıyla olağanüstü hali,
ilanına konu olan darbe teşebbüsü
ve olası güvenlik önlemleriyle
izah etmenin hiçbir mantıklı ve
tutarlı tarafı yoktur. Buna karşın
siyasal iktidarın çıkarlarına hizmet
etmek amacıyla sürdürülen ve
onbinlerce vatandaşın haklarını
ihlal eden mağduriyetler tablosu
vardır. Bu nedenle olağanüstü
hali sürdürmenin anlamsızlığını
bir kez daha vurguluyor, derhal
kaldırılmasını ve oluşan tüm
mağduriyetlerin
ivedi
olarak
giderilmesini talep ediyoruz…
Değerli Basın Emekçileri,
Türkiye’de 2017 yılında da
yaşam hakkı ve işkence yasağı
başta olmak üzere kategorik
başlıklar altında sıralayabileceğimiz,
sistematik ve yaygın insan hakları
ihlalleri meydana gelmeye devam
etmiştir. Toplanma ve gösteri
hakkına yönelik
müdahaleler,
haksız gözaltı ve tutuklamalar,
askeri operasyonlar nedeniyle
meydana gelen ihlaller, düşünce ve

ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü,
konut dokunulmazlığı, kadına ve
çocuklara yönelik şiddet, ekonomik
ve sosyal haklardaki kayıplar
mevcut durumda artış göstererek
devam eden hak ihlalleridir.
Türkiye’de yargı organlarının
siyasi söylemlerin etkisinde kaldığı
ve tarafsızlığını yitirdiği fikrinin
giderek geliştiği bir ortamda, haksız
gözaltı ve tutuklamalarda tam hız
devam etmektedir. Çoğunluğu
sosyal medya paylaşımları gerekçe
gösterilerek ve “yasa dışı örgüt
üyeliği”,“yasa dışı örgüte bilerek ve
isteyerek yardım etmek”, “yasa dışı
örgüt propagandası yapmak” gibi
suçlamalarla gerçekleştirilen gözaltı
ve tutuklanmaların, kişi güvenliği
ve özgürlüğünün açık bir ihlali
olduğunu belirtmek istiyoruz.
Gözaltında veya gözaltı yerleri
dışında, işkence ve kötü muamele
vakalarında artış meydana geldiği
görülmektedir. Yurttaşların fiziki ve
psikolojik işkenceye maruz kalması
asla kabul edilemez. Anayasa’ya ve
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası
sözleşmelere göre, işkencenin
mutlak
olarak
yasaklandığını
buradan bir kez daha hatırlatmak
istiyoruz! Bu insanlık dışı yöntemlere
derhal son verilmeli, bu yöntemlere
başvuranlar görevlerinden alınmalı
ve yargı karşısına çıkarılarak
cezalandırılmalıdır.
İşkencenin yaygın ve sistematik
hak ihlalleri ile gündeme geldiği
bir başka konu ise, cezaevleridir.
OHAL ilanı ve uygulama süreciyle
paralellik gösteren hapishane
ihlalleri, sürgünler, sağlık hakkı,
işkence ve kötü muamele, disiplin
soruşturmaları,
tecrit
etme,
haberleşme, iletişim, aile görüşü
haklarının kısıtlanması, anadili
kullanma özgürlüğü gibi konularda
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açığa çıkmıştır. Hapishanelerdeki
mahpusların mektup aracılığıyla
ve gerekse de yakınlarının insan
hakları örgütlerine bizzat yaptıkları
başvurularda, mahpusların sevkler
sırasında çıplak arama ve fiziki
işkence, tek kişilik hücrelerde tecrit
etme, kelepçeli tedavi, hastane ve
revire çıkarılmama gibi yaşanan
mağduriyetleri ifade etmişlerdir.
Çatışma ortamı nedeniyle bir
başka hak ihlaline yol açan konu ise,
askeri operasyonlardan kaynaklı
yaşanan ihlaller, özel güvenlik
bölgeleri ve sokağa çıkma yasakları
ilanları oldu. Kırsal yerleşim
bölgelerini de kapsamına alan
yüzlerce bölge askeri operasyonlar
yapılacağı
gerekçesiyle
özel
güvenlik bölgeleri ilan edilmiş, yine
pek çok kez sokağa çıkma yasakları
ilan edilmiştir. Yasakların ilan
edildiği kırsal yerleşim alanlarında
yaşayan yurttaşlar, doğal ve rutin
hayat akışını sürdürememekte ve
mağduriyetler yaşamaktadır. Kırsal
araziler ve ormanlık bölgelerde
çıkan yangınlarda, maddi kayıplar
meydana gelmiştir. Sağlık ve eğitime
erişim sorunları ortaya çıkmıştır.
Askeri operasyonlar sırasında
güvenlik güçleri tarafından yerleşim
alanlarına yapılan baskınlarda ise,
sivil yurttaşlara işkence ve kötü
muamelede bulunulmuş, haksız
gözaltı işlemleri gerçekleşmiştir.
Sivil
yerleşim
alanlarında
güvenlik güçlerine ait zırhlı araç
çapması
sonucu
gerçekleşen
kazalar ve meydana gelen ölümyaralanma olayları, bir diğer
insan hakları ihlalini karşımıza
çıkmaktadır. 2017 yılında meydana
gelen zırhlı araç çarpmaları
sonucunda, yedisi çocuk ondokuz
yurttaş yaşamını yitirdi, otuzu aşkın
kişi ise yaralandı. Özellikle OHAL’in
ilanıyla kent merkezlerinde ve

diğer
yerleşim
bölgelerinde
bulunan zırhlı araç sayındaki artış
dikkat çekerken, araç sürücüsü
güvenlik personelinin süratli ve
dikkatsiz kullanımı bu tür kazaların
oluşumuna neden olmaktadır.
Olaydan sorumlu araç sürücüsü
güvenlik personelleri hakkında,
adli ve idari etkin soruşturmalar
yapılmaması da, bu olayların devam
etmesinin bir başka nedeni olarak
ortaya çıkmaktadır. Bu araçları ve
araçlardaki silahları kullananların,
olası sonuçları öngörmelerine
rağmen
kontrolsüz
kullanıma
devam etmeleri nedeniyle kasıttan
sorumlu tutulmaları ve etkin
bir soruşturma ile yargı önüne
çıkarılmaları gerekmektedir.
Kadınlara yönelik şiddet ve
katliamlarda, 2017 yılında devam
etti.
Toplumsal
yaşamımızda,
kadınların
sözüne-yaşam
biçimine tahakküm kurmanın bir
tezahürü olarak karşımıza çıkan
erkek şiddeti ve adeta şiddeti
cezasızlıkla ödüllendiren yargı
kararları,
Türkiye’de
cinsiyet
eşitsizliği sorununu daha da
derinleştirmektedir. Karar verici
mekanizmaların kadına yönelik
artış gösteren şiddet karşısındaki
duyarsız tavrı, yine siyasal iktidar
mensuplarının öteden beri kadın
haklarını tehdit eden ayrımcı ve
ötekileştirici söylemleri, sorunun
derinleşmesine daha fazla katkı
sunmaktadır.
Aynı şekilde çocuklara yönelik
şiddet ve hak ihlalleri, bu süre
içerisinde devam etti. Şiddet
sonucu katledilen çocukların yanı
sıra yurt, okul gibi kapalı kurumlar
başta olmak üzere toplumsal
yaşamda çocuklara yönelik artış
gösteren cinsel istismar vakaları
dikkat çekmektedir. Yine çatışmalı
ortamların
varlık
gösterdiği

bölgelerde
sahipsiz
bırakılan
patlayıcılar sonucu da, çocukların
yaralanmalarına ve yaşamlarını
yitirişine hala tanıklık ediyoruz.
Değerli Basın Emekçileri;
Sizlerle
paylaştığımız
ve
açıklamaya çalıştığımız ihlaller basın
açıklamasına
sığdırılamayacak
kadar geniş bir yelpazede cereyan
etmektedir ve son derece ciddidir.
Çünkü ihlaller yaygın ve sistematik
bir hal almış durumdadır ve
önlemeye yönelik siyasi bir irade
görülmemektedir. Sonuç olarak
diyoruz ki:
İnsan
hakları
ihlallerinin
oluşumuna yol açan OHAL’in
bir an önce kaldırılması ve Kürt
meselesinin çözümünde yeniden
müzakerenin dilinin kullanılması
talebinde
bulunuyoruz.
Her
koşul altında dil, din, ırk, milliyet,
cinsiyet, etnik ve kültürel farklılık
ayrımı yapmadan BM Evrensel
Beyannamesine taraf ülkelerin,
yükümlülüklerini yerine getirmeye
davet ediyor, yaşam hakkının kutsal
olduğu vurgusunda bulunarak
özgürlüklerle dolu, insan onuruna
uygun bir yaşam temenni ediyoruz.
Diyarbakır Barosu
İnsan Hakları Derneği
Diyarbakır Şubesi
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Diyarbakır
Temsilciliği
Diyarbakır Tabip Odası
Diyarbakır Hak İnisiyatifi
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CEM KÜÇÜK VE FUAT UĞUR HAKKINDA
SUÇ DUYURUSU...
TGRT Haber adlı televizyon kanalında Medya Kritik başlığıyla Cem KÜÇÜK ve Fuat UĞUR
tarafından hazırlanıp sunulan programda işkenceyi öven ifadelerden dolayı Baromuz İnsan Hakları
Merkezi tarafından adı geçen şahıslarla ilgili ‘’Suç işlemeye tahrik ve suçu övme’’ suçlamalarıyla
suç duyurusunda bulunmuştur.

Suç duyurusunun takipçisi olacağımızı ve gelişmelerden kamuoyunu bilgilendireceğimizi saygıyla duyururuz.
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KÜRDİSTAN İFADESİNİ CEZALANDIRMAK
UTANÇTIR, KABUL EDİLEMEZ!
18.12.2017

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM),
13 Aralık 2015 tarihinde yürütülen bütçe
görüşmeleri esnasında Halkların Demokratik
Partisi (HDP) Urfa Milletvekili Osman
Baydemir söz alarak “Ben Kürdistan’dan
gelen bir temsilci olarak benim şu isteğim bu
çatı Türk’ün ve Kürt’ün ortak çatısı olmalıdır’’
ifadelerini kullanmıştır. Bu sözler üzerine
yapılan teklif oylanarak kabul edilmiş, Adalet
ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) ve Milliyetçi

Hareket Partisi (MHP) milletvekillerinin oyları
ile Osman Baydemir’e “2 gün Genel Kurul’dan
çıkarma ve bir aylık ödenek ve yolluğunun
üçte ikisinin kesilmesi cezası” verilmiştir.
Söz konusu cezai yaptırım, 27 Temmuz
2017’de mecliste onaylanan ve ardından
Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Büyük
Millet Meclisi İçtüzüğü’nün161. maddesine
dayandırılmaktadır.İçtüzüğün
“Meclisten
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geçici çıkarma” başlığı altındaki ifadelere göre
“Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına,
Türkiye Büyük Millet Meclisine, Başkanına,
Başkanlık Divanına, Başkanlık görevini
yerine getiren Başkanvekiline, milletvekiline,
Türk Milletinin tarihine ve ortak geçmişine,
Anayasanın ilk dört maddesinde çerçevesi
çizilen Anayasal düzene hakaret etmek ve
sövmek, Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında
Anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı
tanımlamalar yapmak” meclisten geçici çıkarma
cezasını gerektiren hallerdendir.
Öncelikle
bilinmelidir
ki
“kürsü
dokunulmazlığı”
bir
milletvekilinin
özgürce siyaset yapmasının
teminatıdır.
Milletvekillerinin ifade özgürlüğünü baskı altına
alarak onları resmî ideolojinin doğrultusunda
konuşmaya zorlamak ifade özgürlüğünün
açıkça ihlal edilmesidir. Milletvekili kürsüde,
şiddete açık çağrı yapmadığı sürece
düşüncelerini özgürce ifade edebilmeli ve bu
özgürlüğü güvence altına alınmalıdır.
Ayrıca bilinmelidir ki Kürdistan, bugün
en az dört devletin sınırları içinde yer alan,
doğal bir coğrafya olarak yaşadığımız yerleri
ifade etmektedir. Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan, başbakan olduğu 19 Kasım 2013
tarihindepartisinin grup toplantısında yaptığı
konuşmada, siyasi rakiplerini eleştirerek
“Eğer meclis zabıtlarına bakarlarsa Kürdistan
kelimesinigörecekler. Osmanlı’ya gittikleri
zaman Doğu ve Güneydoğu’nun Kürdistan
Eyaleti olduğunu görecekler, Doğu Karadeniz’in
Lazistan olduğunu görecekler. Bunlar bizim
tarihimizin bize devrettiği mirastır. Bunları
görmezlikten
gelemezsiniz!”açıklamasında
bulunmuştu.
Toplumun bütün farklı unsurlarını ulus devlet

potasında eriterek tektipleştirmeyi amaçlayan
resmi ideoloji, coğrafyanın hakkına saldırarak
yerleşim yerlerinin adlarını da değiştirmiş ve
hafızayı silmeyi amaçlamıştır. Ancak güneş
balçıkla sıvanmaz! İsmi değiştirilen köyler,
ilçeler, iller ve bölgeler; isimleri değiştirildi
diye hakikatlerinden koparılamazlar. Dersim,
Norşin, Diyarbekir, Çolemerg vardır.Kürdistan
vardır ve yaşadığımız yerlerin coğrafi adıdır.
Yerleşim
yerlerinin
isimlerini
“yasal
zor” kullanarak değiştirmek, sonra da o
yerlerde yaşayanları hafızaları silinmedi
diye cezalandırmak hukuken de ahlaken
de gayrimeşrudur. TBMM İçtüzüğü başta
olmak üzere ülke anayasası, ülkede yaşayan
farklılıkların rengini yansıtmamakta, tek tip bir
kimliği dayatmaktadır. Bu tek tipçi dayatma
da meclis kürsüsündeki konuşmadan dolayı
cezalandırma da yasal olsa bile hukuken
meşru değildir. İçtüzük başta olmak üzere
ülke anayasası toplumun çoğulculuğunu
yansıtır bir biçimde yeniden kaleme alınmalı,
yerleşim yerlerinin isimleri iade edilmeli ve
TBMM, 80 yıl öncesinin meclis zabıtlarında
yer alan “Kürdistan” ifadesini 2017 yılında
cezalandırmanın utancından kurtulmalıdır.
Diyarbakır Barosu
Diyarbakır Tabip Odası
Hak İnisiyatifi Diyarbakır Temsilciği
İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
Diyarbakır Temsilciliği
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MURAT ARAÇ’IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ

ETKİN BİR SORUŞTURMA TALEP EDİYORUZ
Murat ARAÇ isimli 19 yaşındaki Yurttaş , Antalya
ilinde 15 Aralık günü sahte kimlik bulundurmaktan
gözaltına alınmış olup
Gazipaşa İlçe Emniyet
Müdürlüğün de gözaltında iken aynı gün içerisinde
Emniyet Binasının 3. Katından atlayarak intihar
ettiği açıklamasıyla olayın gerçekleştiği yakınlarına
ifade edilmiştir.İlerleyen zamanlarda ‘Gözaltında
şüpheli ölüm ‘ ifadeleri ile basına yansıyan
vakıa ile ilgili detayların bazılarında ,Avukatının
emniyeti
aramasıyla öncelikle “böyle biri yok”
denildiği, önceki gün ise kardeşini görmeye gelen
ağabeyine “kardeşin intihar etti, morgda” denildiği,
ağabey İlhan Araç, babasının kardeşiyle telefonda
görüştüğünü, kardeşinin uzun bir aradan sonra
babasıyla görüştüğüne sevindiğini, kardeşinin intihar
girişiminde bulunma ihtimalinin mümkün olmadığını,
sesinin de telefonda mutlu geldiğini, kardeşinin
başına ne geldiyse emniyet binasında geldiği
iddiasında bulunmuştur. Ayrıca, otopsinin ardından
kardeşini gördüğünü söyleyen ağabey, yüzünde ve
gözünde morluklar olduğunu ve vücudunun diğer
kısmına bakamadığını söylemektedir. Kafasında 16
ile 17 dikiş bulunduğunu, bunun otopsiden mi yoksa
başka bir şeyden mi kaynaklandığını bilmediğini ifade
etmiştir.
En basit suç şüphesiyle gözaltına alınan kişilerin
dahi kemerinden ayakkabı bağcığına kadar tüm
eşyalarından arındırılarak kelepçelendiği, tüm
emniyet birimlerinde yer alan ve şüpheli-avukat
görüşmesinin dahi kayda alındığı kamera kayıtlarının
varlığı dikkate alındığında, bu ölüm insan hakları
savunucuları olan biz hukuk camiasında ortada ağır
bir insan hakkı ihlali olduğu yönünde ciddi şüphe
oluşmuştur. Bu nedenle “intihar iddiasına” konu olayın
nasıl gerçekleştiği hakkında görevli ve yetkili kamu
makamlarının toplumu aydınlatan ve tatmin edici

bilgileri paylaşmak zorunluluğu bulunmaktadır. Vakıa
olarak aydınlatılmayı bekleyen bu olay karşısında
olayın hangi saikle meydana gelmiş olabileceği ile
ilgili ihtimali değerlendirmeler kabul edilemez. Olayın
ciddiyeti ve vahameti de bunu gerektirmektedir.
Devlet, kontrolü altındaki, hukuken kendisine
emanet edilen şüpheliyi, işlediği suç ne olursa olsun
OHAL koşullarında bile olsa onun yaşamını ve vücut
bütünlüğünü korumakla yükümlüdür. Devletin bu
hakkı korumada pozitif ve negatif sorumlulukları
vardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında
Yaşam Hakkının korunması için Devletin alıkonulma
yerlerinde tuttuğu kişilerin başta can güvenliği
olmak üzere diğer haklarını koruyucu önlemleri
alma sorumluluğu, verilen ihlal kararlarıyla ortaya
konulmuştur. Bu temel hak OHAL koşullarında bile
askıya alınamayacak mutlak bir korumaya sahiptir.
Yaşam Hakkı başta Anayasa 17.maddesi ve AİHS
2.Maddesi olmak üzere Türkiye’nin taraf olduğu
Uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış en
temel ve kutsal haktır. Anayasada yer aldığı üzere,
“Herkes, yaşama, hakkına sahiptir. Kimseye işkence
ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle
bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi
tutulamaz.”
Nitekim, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin,
yaşam hakkını güvence altına alan ve ölüm cezası
verilmesinin haklı olabileceği koşulları belirleyen
2. maddesi, Sözleşme’nin, askıya alınmasına izin
verilmeyen en temel hükümleri arasında yer
almaktadır... işkence ve insanlık dışı ve aşağılayıcı
muamele veya cezayı yasaklayan 3. madde ile birlikte,
Avrupa Konseyini oluşturan demokratik toplumların
temel
değerlerinden
birini vurgulamaktadır.”
(Makaratzis / Yunanistan, 20 Aralık 2004 tarihli
Büyük Daire kararı, § 56). Devletler, sadece kasten
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ve hukuka aykırı şekilde yaşama son vermekten
kaçınmakla yetinmemeli; aynı zamanda özellikle
kanun yaptırımı mekanizmasıyla desteklenen etkin
ceza hukuku hükümlerini uygulamaya koymak
suretiyle, kendi yargı yetkileri içerisindeki kişilerin
yaşamlarını korumaya yönelik uygun adımlar
atmalıdır (L.C.B. / Birleşik Krallık, 09.06.1998 tarihli
karar; Osman / Birleşik Krallık, 28.10.1998 tarihli
karar). Bir bireyin ölümünde Devletin doğrudan
herhangi bir sorumluluğunun olmaması 2. maddenin
uygulanmasına istisna oluşturmaz (Angelova ve Iliev
/ Bulgaristan kararı )
Bu bağlamda devletin koruması altındaki
alıkonulma yeri olan emniyet binasında meydana
gelen
bu şüpheli ölümün etkin bir şekilde
soruşturulmaması ve aynı şekilde yetkili makamların,
başvuranın fiziksel zarar görmesini engellemeye
yönelik olarak kendilerinden beklenebilecek tüm
tedbirleri aldıklarını ispatlamaması halinde devlet,
Yaşam Hakkının korunması için üstlendiği negatif ve
pozitif yükümlülüğü kesin olarak ihlal etmiş olacaktır.
Bu bilgiler ışığında Bölge Baroları olarak;
Devletin en güvenli yeri olması gereken emniyet
binasında gözaltındaki bir gencin ölümüyle ilgili ailesi
tarafından dile getirilen vahim iddiaların etkin bir
soruşturmayla aydınlatılması ve olayda sorumluluğu
bulunanların tespitiyle cezalandırılması,
1990’lı yıllarda kaldığını düşündüğümüz gözaltı
birimlerinde şüpheli ölümlere dönüş kapısını
aralayacak uygulamaların önüne geçilmesi için
yapılacak soruşturmanın cezasızlık politikasına
yol açmamasını, en üst düzeyde bir hassasiyetle
yürütülüp sonuçlandırılmasının önemini hatırlatmak
istiyoruz.

Konu ile ilgili olarak TBMM İnsan Hakları
Komisyonu ve TİHEK’i Acilen göreve davet ediyoruz.
Son olarak cenazenin Antalya’dan Şanlıurfa’nın
Ceylanpınar İlçesine getirilmesi ve defni için cenaze
nakil aracının dahi verilmemiş olmasını da gayri
insani, toplumumuzun gelenek ve görenekleri ile
örtüşmeyen son derece kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı
ve tehlikeli bulduğumuzu herkesten ama istisnasız
herkesten bu tür yaklaşımlardan ve söylemlerden
uzak, toplumun tüm kesimlerini yapıcı, onarıcı ve
birleştirici bir tasarrufa ve dile davet ettiğimizi
kamuoyu ile paylaşırız.
ADIYAMAN BAROSU
AĞRI BAROSU
BATMAN BAROSU
BİNGÖL BAROSU
DİYARBAKIR BAROSU
DERSİM BAROSU
HAKKARİ BAROSU
KARS/ARDAHAN BAROSU
MARDİN BAROSU
BÖLGE BAROSU
MUŞ BAROSU
SİİRT BAROSU
ŞANLIURFA BAROSU
ŞIRNAK BAROSU
VAN BAROSU
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ANTALYA GAZİPAŞA İLÇESİ EMNİYET
MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖZALTINDA

YAŞAMANI YİTİREN MURAT ARAÇ’IN AİLESİNE
TAZİYE VE DESTEK ZİYARETİNDE BULUNDUK.

Antalya Gazipaşa İlçesi Emniyet Müdürlüğünde gözaltında yaşamını yitiren Murat ARAÇ’ın
ailesine Şanlıurfa Barosuyla birlikte taziye ve destek ziyaretinde bulunduk.
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BARO BAŞKANIMIZDAN ADALET
NÖBETİNDE DESTEK..

İstanbul Çağlayan Adliyesinde her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen Adalet Nöbetinin 38.
haftasına Baro Başkanımız Av. Ahmet ÖZMEN katıldı.
Baro Başkanımız Av. Ahmet Özmen yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimi sonrası
ilan edilen OHAL , OHAL uygulamaları , toplumsal ve siyasal gelişmeler ile yargının tarafsızlığı
ve bağımsızlığı konularında değerlendirmelerde bulundu.
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SON KHK’LAR İLE İLGİLİ BÖLGE
BAROLARI ORTAK BASIN AÇIKLAMASI...
Basına ve Kamuoyuna
Kamuoyuna da yansıdığı üzere 24.12.2017 tarihli
Resmi Gazete’de 696 Sayılı KHK yayımlanmıştır. Anılan KHK’da OHAL ile ilgisi olmayan birçok konuda değişiklik yapılmıştır. Öncelikle bu değişikliklerin Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında olmadığını vurgulamak
gerekmektedir.
696 Sayılı KHK ile getirilen değişikliklerden biri
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar
nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanların,
duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına
çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince
verilen tek tip giysileri giyme zorunluluğudur.
Anayasanın 17/3 hükmüne göre “Kimseye
işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle
bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi
tutulamaz”. Tek tip giysi uygulamasının insan onuruna
aykırı olduğu açık olup uygulamayla tutuklu ve
hükümlülerin insan onuruna aykırı muamele görme
yasağı ihlal edilmiş olacaktır. 12 Eylül darbesinden
sonra cezaevlerinde sancılı deneyimlerden de
görüleceği üzere tek tip giysi uygulaması toplumsal
barışı da zedeleyecek bir uygulamadır.
Öte yandan henüz yargılamaları devam eden
ve haklarında kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü
bulunmayan sanıklara tek tip kıyafet uygulamasının
özellikle masumiyet karinesine aykırılık teşkil
edeceği göz ardı edilmektedir. Nitekim Anayasanın
38/4. Maddesi “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya
kadar kimse suçlu sayılamaz.” hükmüyle masumiyet
karinesinin dil, din, ırk ve millet ayrımı gözetmeden
herkes için güvence altına almış, yine Anayasanın
15/2. Maddesiyle masumiyet karinesi savaş,
sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde dahi dokunulması
mümkün olmayan çekirdek haklar kategorisine dahil
edilmiştir. Henüz ceza yargılaması sürmekte olup
suçlu oldukları kesinleşmemiş sanıkların suçlu gibi
muamele görmesine sebep olacak tek tip kıyafet gibi
uygulamalar Hukuk Devleti ilkesini zedelemektedir.
Lekelenmeme hakkı anılan değişiklikle çiğnenmiştir.

Anılan KHK ile getirilen değişikliklerden biri ise
resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir
görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın
15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe
teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı
niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında
hareket eden kişilerin hukuki, idari, mali ve cezai
sorumluluktan muaf tutulması da hukuk devletinde
yeri olamayacak bir özel af düzenlemesidir. Özel
af niteliğindeki bu hüküm en başta ise Anayasanın
87. maddesine de aykırıdır. Anayasanın 87.
maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel
ve özel af ilânına karar vermek yetkisine sahiptir.
Yine Anayasanın 2, 10, 13, 15, 17, 36, 38 ve 87.
maddelerine aykırılık içeren bu düzenleme ile hukuk
devleti ilkesi ağır bir yara almıştır.
Bizler Bölge Baroları olarak, 17 aydır yürürlükte olan
OHAL rejimine son verilmesini talep ediyor, KHK’lar
marifetiyle özel veya tüzel kişilerin hukuki durumunu
doğrudan etkileyen ve etkili bir yargı yolu öngörülmeden yapılan, hukuki güvenceyi ortadan kaldıran,
adil yargılama ve savunma hakkını zedeleyen, haberleşme ve basın hürriyetine aykırı, olağanüstü hal ilanını gerekli kılan olaylarla sınırlı olmayan düzenlemeler yoluyla yasama ve yargı erkini devre dışı bırakan
düzenlemelerin kaldırılıp olağan rejim hukuk normları
içinde kalınarak normalleşme sürecine geçilmesi gerektiğine inanıyoruz.
Kamuoyuna Saygı ile sunulur.
Adıyaman Barosu
Ağrı Barosu
Batman Barosu
Bingöl Barosu
Diyarbakır Barosu
Dersim Barosu
Hakkari Barosu
Kars - ARDAHAN Barosu
Muş Barosu
Şanlıurfa Barosu
Şırnak Barosu
Van Barosu
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HUKUKA VE DEMOKRASİYE
DÖNÜŞ ÇAĞRIMIZDIR...

Kamuoyunca malum olduğu üzere 15 Temmuz
2016 günü bir Darbe Girişimi gerçekleşmiş ve akim
kalan bu girişimin ardından 20 Temmuz 2016 günü
3 ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmiştir.
İlan edildiğinde 3 aydan önce kaldırılacağı açıklanan
ve devlet için ilan edildiği, vatandaşın hayatını
etkilemeyeceği söylenen OHAL tam 5 kez uzatılarak
17 aydır sürmekte ve milyonlarca insanın hayatını
olumsuz etkilemektedir.
15 Temmuz Darbe Girişimi sebebiyle ilan
edilen OHAL kapsamında yayınlanabilecek Kanun
Hükmünde Kararnamelerin (KHK), OHAL’in ilan
edilme gerekçeleri dışında olamayacağı Anayasa’da
açıkça belirtilmiş olmasına rağmen,bugüne kadar
yayınlanan KHK’ların hemen hepsinde; kış lastiğinden

yüksek yargı mensuplarının sağlık harcamalarına,
taşeron işçilerin kadroya alınmasından deprem
tedbirlerine ilişkin düzenlemelere kadar, OHAL’in
ilan edilme gerekçeleri ile alakası kurulamayacak
düzenlemeler hayata geçirilmiştir. OHAL kapsamı
dışındaki KHK’ları inceleme yetkisi olan ve bu yetkiyi
daha önce kullanmış olan Anayasa Mahkemesi
(AYM), siyasi atmosferin de etkisiyle bu yetkisinden
feragat etmiş ve KHK’ları hukuki denetimin tamamen
dışına çıkarmıştır.
24 Aralık Pazar günü yayımlanan 695 ve 696
sayılı iki KHK, bugüne kadar uygulanan KHK pratiğini
sürdürmekle kalmamış, yargı mekanizması ile
toplumsal hayatı derinden etkileyecek uygulamalara
imza atmıştır. Bugüne kadar yüz binlerce insan
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hakkında yapılageldiği gibi 695 sayılı KHK ile 2.766
kamu personeli herhangi bir somut suç isnadı ve
idari soruşturma olmaksızın ihraç edilmiş, 696
sayılı KHK’da ise 136 düzenleyici maddeyle hukuk
düzeninde yürütme erki eliyle önemli değişiklikler
yapılmıştır.

Geçtiğimiz Pazar günü yayımlanan 696 sayılı
KHK’ya bakıldığında, çok çarpıcı bazı düzenlemeler
öne çıkmaktadır. 96. maddesiyle getirilen düzenleme
uyarınca; zorunlu müdafinin duruşmaya hiç gelmemiş
olması halinde de yargılamaya devam edileceğine
ilişkin düzenleme getirilmiştir.

Hatırlanacağı üzere geçen yıl, belediyelere
kayyım atanması konusu mecliste görüşülmüş ve
partilerin uzlaşısı ile geri çekilmişti. Ancak 1 Eylül
2016’da yayımlanan 674 sayılı KHK ile bu uygulama
yasallaştırılmış ve yüzden fazla belediyeye kayyım
atanmıştı. Son KHK’da da örneklerini gördüğümüz
bu ve benzeri uygulamalar, yasama organı tarafından
yapılması gereken kanun değişikliklerinin TBMM
devre dışı bırakılarak yapılması, seçmen iradesinin yok
sayılması anlamına gelmektedir ve kabul edilemezdir.

Bu hüküm ile zorunlu müdafi olmadan duruşma
yapılamayacağına ilişkin hüküm tümü ile işlevsiz
kalmıştır. Bu durum Anayasa’da ve AİHS’de yer alan
adil yargılanma hakkının ihlali niteliği taşımaktadır.

Yargıtay başta olmak üzere, yargısal düzene
yürütme tarafından KHK eliyle yapılan müdahaleler,
giderek
bozulmakta
olan
yasama-yürütmeyargı dengesini yürütme lehine bozmaya devam
etmekte, bu durum demokratik hayatı büyük tehdit
altında bırakmaktadır. Ayrıca KHK’larla yapılacak
düzenlemelerin OHAL dönemi ile sınırlı olması
gerekirken kalıcı değişiklikler getirmek anayasaya,
hukuka açıkça aykırı olup Temel Hak ve Özgürlüklere
vurulan bir darbedir.

93. madde ile tutukluların kovuşturma aşamasında
tahliye edilmesine karşı kapalı olan itiraz yolu
açılmıştır. Daha önce, çoğunlukla Kürt siyasetçilerin
tahliyelerinde gördüğümüz üzere tahliyelere itiraz
edilmekte ve bu itirazlar kabul edilerek sanıklar
yeniden tutuklanmaktaydı. Bu düzenleme ile bugüne
kadar tahliyelere yapılan itirazların kanuna aykırılığı
ispat edilmiş ve bu kanuna aykırı uygulamaya KHK
ile dayanak oluşturulmuştur. Ancak bu düzenlemenin
KHK ile yapılması hukuken mümkün olmadığı gibi
getirilen uygulama kanuna aykırı olmasa bile hukuka
aykırı olmaya devam edecektir.
Hiç şüphe yok ki 696 sayılı KHK’nın en çarpıcı
maddeleri; mahkumlara tek tip kıyafet getiren
uygulama ile bazı sivillere cezasızlık sağlayacak
düzenlemelerdir;

KHK’nın 103. maddesi ile; mahpusların hastane, mahkeme gibi yerlere
cezaevi tarafından verilecek elbiselerle sevk edilmeleri zorunlu kılınmakta ve bu
elbiselerin rengi de tek tip olarak belirlenmektedir. Bu elbiseleri giymeyi reddeden
ya da elbiselere zarar verenler, ziyaretçi görüş cezası ve benzeri cezalarla karşı
karşıya kalacaklardır. Bu madde; evrensel hukuk kurallarına, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’ne, Anayasaya ve kanunlara ve en nihayetinde bir Evrensel Hukuk
İlkesi olan ‘masumiyet karinesi’ ilkesine açıkça aykırıdır. Masumiyet karinesi ilkesi
gereğince, suçluluğu bir yargı kararı ile kesinleşinceye kadar herkes masumdur.
Bununla beraber suçlu dahi olsa hiç kimsenin kişilik haklarına halel getirilemez.
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Söz konusu değişiklik ile kişiler henüz yargılanırken
bu ‘tulumlar’ giydirilerek kişilik hakları zedelenmiş
olacak, masumiyet karinesi ve evrensel hukuk
ilkelerine aykırı bir uygulama başlatılacaktır. Bu onur
kırıcı muamele Türkiye’de daha önce uygulanmış,
sakıncaları bizzat tecrübe edilmiş ve Danıştay
tarafından 1989 yılında kaldırılmıştır. Mahpusları
onur kırıcı muameleye tabi tutmanın referansı
Guantanamo hapishanesi olamaz. Dünya kamuoyu
tarafından eleştirilen, karşı çıkılan bu uygulamanın
daha birkaç yıl öncesine kadar karşısında olan bir
hükümet tarafından hayata geçirilmesi, hukuk ve
insan hakları çıtasının nereye düştüğünü göstermesi
bakımından ibret vericidir. Açıkça ifade ederiz
ki gayrimeşru ve gayrihukuki olan bu onur kırıcı
uygulama cezaevlerinde çok büyük hak ihlalleri ile
sonuçlanacak reaksiyonlara davetiye çıkarmaktadır.
KHK’nın 121. maddesinde; “Resmi bir sıfat
taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine
getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016
tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör
eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin
bastırılması kapsamında hareket eden kişilerin, bu
sebeple hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu
doğmaz.” şeklinde bir düzenleme getirilmiştir.
Her ne kadar Hükümet yetkililerince bu maddenin
15 ve 16 Temmuz günlerinde gerçekleştirilen
eylemler ile sınırlı olduğu söylenmiş ise de, metnin
hem hükümetin başka üyeleri tarafından hem de
hukukçular ve insan hakları savunucuları tarafından
böyle anlaşılmadığı açıktır. Kamuoyunda oluşan algı
ile ortaya çıkan reaksiyonlar, yargının bağımsızlık ve
tarafsızlığının son derece tartışmalı olduğu gerçeği
ile birlikte değerlendirildiğinde, bu maddenin kamu
düzenini tamamen ortadan kaldırabileceği, bazı
sivillerin veya grupların diğer gruplara yönelik şiddet
eylemlerini meşrulaştıracağı kuvvetle muhtemeldir.
Bugün, hukukun büyük oranda keyfi bir esneklik
içinde işlediği böyle bir atmosferde bu madde ile
istenilen kişi suçtan muaf tutulabilir. Dün, öldürdüğü
çobanın cesedinin yanına silah atanlar, onların
“terörist” olduğu iddiasıyla nasıl yargıdan muaf
tutulduysa, yarın herhangi bir insanı öldürüp “terörü
övdü” gibi bahanelerle yargıdan kaçabileceklerdir.

Bu madde ile toplantı, gösteri ve yürüyüş
hakkı kapsamında yapılan bir etkinlik veya bir basın
açıklaması, başkaca gruplar veya sivil vatandaşlar
tarafından bu bahanelerle şiddet kullanılarak
engellenebilir. Bu düzenleme , ifade özgürlüğü,
toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkı gibi temel hakların
kullanımını riskli hale getirmektedir.
OHAL’in
varlığının
ve
siyasal
iktidarın
uygulamalarının kişi hak ve hürriyetlerine sistematik
olarak zarar verdiğini, KHK’larının Anayasaya aykırı
şekilde kapsamının dışına çıkarıldığını, TBMM’nin
neredeyse devre dışı bırakıldığını, demokratik siyaset
kanallarının kapatıldığını, Demokratik kazanımlardan
hızla uzaklaşıldığını toplum olarak hep birlikte
yaşayarak tecrübe etmekteyiz.
Sonuç olarak; darbe ile ilişkili olmayanlar başta
olmak üzere Anayasa ve hukuk normları ile çelişen
bütün KHK’ların iptal edilmesi, OHAL’in derhal
kaldırılarak
hukukun üstünlüğünün egemen
kılınması, siyasi faaliyetleri sebebiyle tutuklu bulunan
siyasetçilerin serbest bırakılması, siyaset kurumunun
kutuplaştırıcı dili terk ederek normalleşmesi
çağrısında bulunuyoruz.
Darbelerle mücadele etmenin yolu baskıcı rejimler
inşa etmek değildir. Unutulmamalıdır ki darbelerin
panzeri daha fazla demokrasi , daha fazla hukuk,
daha fazla insan hakları, daha fazla özgürlüktür.
Diyarbakır Barosu
Diyarbakır Tabip Odası
Hak İnisiyatifi Diyarbakır Temsilciği
İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Diyarbakır
Temsilciliği
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BİTMEYEN YAS ROBOSKİ...
Kamuoyu tarafından detayları ile bilindiği
gibi 28 Aralık 2011 tarihinde Şırnak İli
Uludere İlçesi Roboski Köyünde saat 21.39
ila 22.24 arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerine
ait F 16 savaş uçakları tarafından yapılan
bombardıman ile Türkiye Irak sınırında
34 Kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını
kaybedenlerden 19’u henüz 18 yaşını
doldurmamış çocuklardı.
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı F 16 savaş
uçaklarının bombardımanı ile öldürülen SALİH
ÜREK, BEDRAN ENCÜ, ADEM ANT, ERKAN
ENCÜ, ŞİVAN ENCÜ, MUHAMMED ENCÜ,
BİLAL ENCÜ, ASLAN ENCÜ, MEHMET ALİ
TOSUN, SAVAŞ ENCÜ, ORHAN ENCÜ,
NADİR ALMA, CELAL ENCÜ, FADİL
ENCÜ, MAHSUN ENCÜ, ŞERVAN ENCÜ,
YÜKSEL ÜREK, CEMAL ENCÜ, CİHAN
ENCÜ, VEDAT ENCÜ, SERHAT ENCÜ,
SALİH ENCÜ, ÖZCAN UYSAL, HÜSEYİN
ENCÜ, NEVZAT ENCÜ, HAMZA ENCÜ,
SELİM ENCÜ, ZEYDAN ENCÜ, SEYİTHAN
ENÇ, HÜSNÜ ENCÜ, SELAHATTİN ENCÜ,
OSMAN KAPLAN, ABDULSELAM ENCÜ,
ŞERAFETTİN ENCÜ için adli makamların
yürüttüğü soruşturmalar, “Kaçınılmaz Hata ”
olarak nitelendirilerek, dönemin Genelkurmay
Askeri Savcılığı tarafından kapatıldı. Yine
dönemin Başbakanı, İçişleri Bakanı, siyasi
iktidar temsilcileri ve bir kısım milletvekilleri
ile dönemin Genelkurmay Başkanı ve ilgili/
sorumlu çeşitli rütbelerdeki askerleri, Roboski

katliamı sorumlularının açığa çıkarılmasını
engellemek için gerek TBMM’de ve gerekse
de idari olarak yürütülen tüm araştırma
ve soruşturma faaliyetlerinin gereği gibi
yapılmasına maalesef imkân vermediler.
Ölüm ROBOSKİ’de 34 CAN’ın karşısına
savaş uçaklarının bombaları ile çıktı. 34
CAN’ı paramparça eden bombaları atanlar
ve attıranlar ise maalesef ki adalet karşısına
çıkarılmadılar.Bu haksız ve tarifsiz acıları
yaşatanlar hiçbir zaman sorgulanmadılar.
Acıları bir nebze olsun dindirebilecek “Adalet”
de yetkililerce, 34 CAN gibi paramparça
edildi. Bu nedenle ROBOSKİ’nin acıları hiç
dinmedi, yasları hiç bitmedi ve taziyeleri hiç
kapanmadı!
Toplumsal
acıları
dindirmenin
ve
toplumsal yaraları sarmanın en iyi yöntemi
adaleti sağlamaktır. ROBOSKİ katliamının,
başta ölenlerin ailesi olmak üzere tüm
toplumda oluşan ve devam eden acılarının
dindirilmesi için Diyarbakır Barosu olarak,
yetkili makamları derhal adaleti sağlamaya
yönelik hukuki işlemleri yeniden başlatmaya
ve etkin bir soruşturma yürütmeye davet
ediyoruz. Roboski katliamı mutlak suretle
tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır.
Roboski katliamında yaşamını yitirenleri
saygıyla anarken, ailelerine sabırlar dileğimizi
yineliyoruz…
Diyarbakır Barosu Başkanlığı
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İNSAN HAKLARINI VE ONURUNU
ZEDELEYİCİ SÖYLEMLER KABUL
EDİLEMEZDİR!
Basına ve Kamuoyuna
03.01.2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı
Şura Salonu’nda düzenlenen Genel Güvenlik ve
Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı’nda konuşan
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasında “Bir
uyuşturucu satıcısını gördükleri zaman, beni ne
kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse
eleştirsinler, o uyuşturucu satıcısının ayağını
kırmayan polis görevini yapmamış demektir.”
demek suretiyle kabul edilemez açıklamalarda
bulunmuştur.
Yasal mevzuatta polisin ve diğer kolluk
birimlerinin suç ve suçluyla mücadele etme,
suçu engelleme, suçluların yakalanması gibi
hususlar ayrıntılı ve açık bir şekilde düzenlenmiş
bulunmaktadır. Her kolluk birimi bu yasal mevzuata
uyma yükümlülüğü altında bulunmaktadır.
Hukukun temel prensiplerinden biri olarak,
kamu çalışanlarının/devlet memurlarının ve amir ve
üstlerin uygulama ve kararları hukuka uygun olmak
zorundadır. Yine kamu personellerinin amir ve
üstleri tarafından verilen kanunsuz emirleri yerine
getirme zorunluluğu bulunmamakla beraber, bu
kanunsuz emirlerin yerine getirilmesi de kendilerini
cezai sorumluluktan kurtarmayacaktır. İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türk
Ceza Kanunu işkence, kötü muamele, gayri insani
ve onur kırıcı davranışları hiçbir istisna tanımamak
kaydıyla mutlak suretle yasaklamaktadır.

04.01.2018

Bundan dolayı, kolluk birimlerinden sorumlu
olan, bireyin güvenliğini sağlamakla yükümlü olan
İçişleri Bakanının bu yönlü beyanları hukuk devleti
olmanın gerekliliğine açık aykırılık teşkil etmektedir.
Bu durum kabul edilemez olmakla beraber, böylesi
bir yaklaşım işkence ve kötü muameleyi meşru
ve kabul edilebilir bir zemine çekmektedir. Adil
yargılanma hakkı başta olmak üzere, masumiyet
karinesinin fiilen ortadan kaldırılması sonucunu
da beraberinde getiren bu söylem, soruşturma ve
yargılama makamlarını işlevsiz hale getirebilecek
kadar tehlikeli bir sürecin içine girilmesini de
beraberinde getirecektir.
Türk Ceza Kanunu 24/3 maddesine göre
“Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine
getirilemez. Aksi takdirde yerine getiren ile emri
veren sorumlu olur.” denmek suretiyle kanunsuz emir
verilemeyeceği açık ve istisnasız bir şekilde hüküm
altına alınmıştır. Bu bağlamda kolluk yetkililerine
“o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmayan polis
görevini yapmamış demektir.” söylemi açıkça Türk
Ceza Kanunun 214/1-3 maddelerinde düzenlenen
Suç İşlemeye Tahrik suçunu oluşturacaktır.
Diyarbakır Barosu olarak, hukuka ve kanuna
aykırı emir verilmesini hukuk devleti açısından
kabul edilemez bulmakta, İçişleri Bakanının işkence
ve kötü muameleyi teşvik eden, insan haklarını ve
onurunu zedeleyici söylemlerini kabul etmediğimizi
belirtir, bu tutum ve söylemden dönülmesini
beklemekteyiz.
Diyarbakır Barosu Başkanlığı
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BAROMUZ 5 HAZİRAN PATLAMASI
SEBEBİYLE YARGILANAN POLİSLERİN
DAVASINA KATILMA TALEBİNDE BULUNDU..
Halkların Demokratik Partisi’nin 5
Haziran’da
Diyarbakır’da
düzenlediği
mitingde 4 kişinin hayatını kaybettiği, çok
sayıda kişinin yaralandığı iki patlamaya
ilişkin, görevi ihmal ettiği değerlendirilen
14 polis memuru hakkında açılan davanın
yargılamasına bugün Diyarbakır 14. Asliye
Ceza Mahkemesinde başlanıldı.
Yargılamaya Diyarbakır Barosu Yönetim
Kurulu Üyesi Av. Cihan ÜLSEN ve İnsan

Hakları Merkezi Dava Takip Komisyonu
üyeleri ile mağdurlar katıldı. Diyarbakır
Barosunun davaya katılma talebinde
bulunduğu duruşma, katılma talebinin daha
sonra değerlendirilmek üzere ve asıl hakimin
olmaması sebebiyle 29 Mart 2018 tarihine
ertelendi.
Diyarbakır Barosu olarak, önemli toplumsal
davaları takip etmeye devam edeceğimizi
kamuoyuna saygıyla bildiririz.

BAROMUZ ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ
SİLOPİ DAVASI İÇİN CİZRE’DE...
11.01.2018

Baromuz Çocuk Hakları Merkezi
04.05.2017 tarihinde evlerine giren
panzer
sonucu
yaşamını
yitiren
Muhammed ve Furkan kardeşlerin
duruşmasına katılmıştır. Daha önce
müdahillik
talebimizin
reddedildiği
duruşmaya katılan Bursa Barosunun
da müdahillik talebi ve tutuksuz olarak
yargılanan sanıkların tutuklanmasına
yönelik
taleplerimiz
reddedilmiştir.
Duruşma
19.04.2018
tarihine
ertelenmiştir. Dosyanın takipçisi olmaya
devam edeceğiz.
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ANAYASACILIĞIN KÜRESEL KRİZİ...
12.01.2018

Ankara Barosu tarafından 11-14 Ocak 2018 tarihlerinde Av. Özdemir ÖZOK Kongre ve Kültür
Merkezinde düzenlenen ‘10. Uluslararası Hukuk Kurultayı’nda Baro Başkanımız Av. Ahmet
ÖZMEN, “Anayasacılığın Küresel Krizi “ Panelinde 11 Ocak 2018 günü sunumda bulunmuştur.
Oturum Başkanlığını Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan CANDURAN’ın yaptığı programda;
Av. Ali Haydar HAKVERDİ, Prof. Dr. İbrahim Özden KABOĞLU, Av. Prof. Dr. Ümit KOCASAKAL,
Av. Hüseyin ÖZBEK ve Prof.Dr. Ergun ÖZBUDUN konuşmacı olarak yer almıştır.
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CEDAW - İSTANBUL SÖZLEŞMESİ- 6284
SAYILI KANUN SEMİNERİ YAPILDI...
14.01.2018

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi iç eğitim çalışmaları kapsamında Cedaw- İstanbul
Sözleşmesi ve 6284 konulu seminer, Hülya GÜLBAHAR ve Nisan KUYUCU’nun katılımıyla
Radisson Blu Otelde yapıldı.

HABERLER
30.01.2018

BASINA VE KAMUOYUNA,

Suriye’de yedi yıl önce başlayan iç savaşta
şimdiye kadar 500 bini aşkın kişi hayatını kaybetmiş,
6,5 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kalarak
açlık ve sefaletle karşı karşıya kalmıştır. Böyle bir
tabloda Suriye ‘de çözüm adına uluslararası kurumlar
tarafından yeterli çaba gösterilmemiş ve sonuç alıcı
adımlar ne yazık ki atılmamıştır. Bu çözümsüzlük
doğal olarak en çok Suriye halklarını ve Suriye’ye
komşu ülkeleri etkilemiştir.
Suriye’deki iç savaştan ve devam eden
çözümsüzlükten gerek Jeopolitik konumu ve gerekse
toplumsal yapısıyla en çok Türkiye etkilenmektedir.
Diğer taraftan Suriye’deki iç savaş ve sorunlara
ilişkin Türkiye’nin yürüttüğü/yürüteceği politikalar da
Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini etkilediği kadar iç
siyasetine ve toplumsal yaşamına da etki etmektedir/
edecektir.
Uzun bir zamandır ülke gündeminde olan Afrin’e
yönelik askeri müdahale/operasyon, yetkililerin
bu yönlü açıklamalarının ardından, Genelkurmay
Başkanlığı’nın yaptığı yazılı bilgilendirme/duyuru ile
20 Ocak 2018 tarihi itibariyle başlamıştır.
Suriye’de son yedi yıldır, Türkiye’de ise son üç yıldır
yaşananlar birlikte değerlendirildiğinde çözümün,
barışı ve diyaloğu önceleyen politikalarla mümkün
olacağı kanaatindeyiz. Bu çerçevede Ortadoğu
Halklarının barış içerisinde ve bir arada yaşayacakları
bir zeminin oluşmasını sağlayacak adımların atılması
gerektiğine inanmaktayız.
Afrin’e başlatılan müdahaleye yönelik yaratacağı
sonuçlar itibariyle bazı kişi ve kurumlarca duyulan
kaygıların, şiddet ve şiddet çağrısı içermeyecek
nitelikte dillendirilmesinin soruşturmalara ve gözaltı
işlemine konu edilmesini bir hukuk örgütü olarak
endişeyle karşılamaktayız.

Bu kapsamda
Türk Tabipler Birliği Konsey
Üyelerinin söz konusu operasyona yönelik yaptıkları
basın duyurusundan sonra kendilerine yönelik sosyal
medyada başlatılan linç kampanyası, soruşturma ve
akabinde yapılan gözaltı işlemlerinin demokratik bir
toplumda kabul etmek mümkün değildir.
Anayasa’nın 25. ve 26. maddeleri ile taraf
olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10.
maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğü temel bir
insan hakkıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin
bir çok kararında belirtildiği üzere ifade özgürlüğü,
yalnızca lehte olduğu kabul edilen veya zararsız ya da
önemsiz görülen bilgi ve düşünceler için değil, aynı
zamanda devletin veya toplumun bir bölümü için şok
edici veya sarsıcı bilgi ve düşünceler için de uygulanır.
Bu itibarla çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık
fikirliliğin gerekleridir ki; ifade özgürlüğü olmaksızın
demokratik toplumdan söz etmek mümkün değildir.
Bu sebeple Diyarbakır Barosu olarak demokratik
toplumun gereği olan ifade özgürlüğüne yönelik
müdahaleleri kabul etmemekteyiz.
Gelinen aşamada toplumsal barış ve birliktelik
açısından tüm siyasi partilerin ve sivil toplum
örgütlerinin görüş ve önerileri dikkate alınarak
topumda oluşan kutuplaşmanın önüne geçecek,
sorunların çözümüne yönelik yapıcı adımların atılması
elzemdir.
Bu amaçla Diyarbakır Barosu olarak tarihi
ve
toplumsal
sorumluluğumuzun
gereğiyle,
sorunlarımızın çözümüne katkı sunacak bir sürecin
başlatılması için gerekli desteği sunmaya hazır
olduğumuzu kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz.
Diyarbakır Barosu Başkanlığı
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DİYARBAKIR BAROSU 2017 YILI CEZAEVİ
HAK İHLALLERİ RAPORU...

Değerli Basın Emekçileri,
Diyarbakır Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu,
yıllardır ceza infaz kurumlarında (CİK) meydana
gelen hak ihlallerine ilişkin iddiaları araştırmakta,
cezaevlerine ziyaretler gerçekleştirmekte ve
yaptığı ziyaretler ve araştırmalar neticesinde
hazırladığı raporları kamuoyu ile paylaşmaktadır.
Komisyonumuzun
sahip
olduğu
koşulların
ve mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde
olabildiğince çok sayıda cezaevi ziyaret edilmiş ve
farklı hukuki statüde bulunan çok sayıda tutuklu
ve hükümlü (mahpus) ile görüşülmeye çalışılmıştır.
Bu çerçevede 20/12/2016-31/12/2017 tarihleri
arasında Türkiye’nin farklı bölge ve illerinde
bulunan 20 CİK 40 defadan fazla ziyaret edilmiş
ve 92 mahpusla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu
görüşmeler neticesinde 18 ayrı hak ihlalleri raporu
(HİR) hazırlanmıştır. Bu raporlar birleştirilmek
suretiyle cezaevlerinde yaşanan sorun alanları
tespit edilerek hak ihlallerine ilişkin genel bir tablo
çizilmeye çalışılmıştır.
Komisyonumuz, cezaevlerinde yaşanan hak
ihlalleri iddialarını araştırarak cezaevlerindeki
olumsuz koşulların iyileştirilmesi ve hak ihlallerinin
tekrarlanmaması için çözüm önerilerinde bulunur

ve gerektiğinde yasal yollara başvurur. Bu açından
komisyonumuz, baromuza yapılan yazılı ve sözlü
başvurular, yazılı ve görsel basında, sosyal medyada
çıkan haberler, avukatların müvekkilleri aracılığı ile
edindiği bilgiler doğrultusunda ceza evi ziyaretleri
gerçekleştirmektedir.
Raporumuzda ziyaret edilen cezaevleri, ziyaret
tarihleri ve ziyaret edilen cezaevlerinde tespiti
yapılan hak ihlalleri özet olarak belirtilmiştir.
CİK’lerde yaşanan hak ihlalleri, Sağlık Hakkına
Erişimin Engellenmesi ilişkin ihlaller, Savunma
Hakkının
Engellenmesine
ilişkin
ihlaller,
Cezaevlerinin Fiziki Şartlarından ve Cezaevi
İdaresinden Kaynaklanan İhlaller, Dilekçe, İletişim ve
Haberleşme Hakkına İlişkin İhlaller, Kötü Muamele,
İşkence ve Diğer Konulara İlişkin İhlaller, Mahpus
Yakınlarının Yaşadığı İhlaller ve Çocuk Mahpuslara
ve Cezaevinde Ebeveynleriyle Kalan Çocuklara
İlişkin İhlaller gibi başlıklar altında belirtilmiştir.
Ayrıntıları
tarafınıza
dağıtılacak
basılı
raporumuzda mevcut olmakla birlikte Ceza İnfaz
Kurumlarında yaşanan hak ihlallerine ilişkin tespit
ve önerilerimiz şu şekildedir;
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CEZA İNFAZ KURUMLARINDA YAŞANAN
HAK İHLALLERİNE İLİŞKİN TESPİTLER
1. Dezavantajlı grupların başında gelen çocuk yaştaki mahpuslar, cezaevlerinde hak ihlallerine
çokça maruz kalmaktadır. Çocuk cezaevlerinin
kapatılmasının tartışıldığı günümüzde, birçok cezaevinde çocuk mahpusların şiddetin birçok türüne maruz kaldığı gözlemlenmiştir.
2. Sağlık hakkına erişimin engellenmesi ( kelepçeli muayene, revirde yeterli sayıda hekim bulundurulmaması, hastane sevklerinin ve revir muayenelerinin gecikmeli yapılması) ziyaret edilen
cezaevlerinin neredeyse tamamında temel bir
problem olarak ifade edilmiştir.
3. Elazığ Kampüs CİK’te birçok ağır hak ihlalinin
gerçekleştiğini belirtmek gerekmektedir. Süngerli
oda, darp-işkence ve kötü muamelenin yanı sıra
cinsel saldırı iddialarının da yoğun olarak meydana geldiği bir cezaevi olarak gündemden düşmemiştir.
4. Mahpus olan anneleri ile birlikte cezaevlerinde
yaşamak zorunda kalan küçük yaştaki çocukların
ve annelerinin bulundukları ortamın şartlarından
psikolojik ve fiziksel açıdan olumsuz etkilendikleri gözlemlenmiştir.
5. Birçok cezaevinde mahpusların çeşitli nedenlerle cezaevlerinden nakilleri sırasında kelepçenin
tersten takılması ve cezaevi personellerinin sözlü
ve fiziki tacizlerde bulunması, banyo ve tuvaletleri görecek şekilde kameraların yerleştirilmesi,
mevzuata aykırı olan kimlik kartı taşıma dayatması ve bazı mahpusların kameralarla donatılan,
her tarafı sünger veya benzeri bir malzeme ile
kaplı “süngerli oda” olarak tabir edilen odalarda
keyfi bir şekilde tutulması gibi birçok uygulama,
kötü muamele ve işkence yasağının ihlali anlamına gelmektedir.
6. Siirt E Tipi CİK ve Tarsus Kadın CİK’de avukat
görüş odalarında kamera sisteminin tüm odayı
gözetleyecek bir şekilde kurulu olduğu komisyon
üyelerimiz tarafından tespit edilmiştir. Bu durumun ve kameranın ses kaydı da yapma ihtimali-

7.

8.

9.
1.

nin avukatlar ile yapılan görüşmelerde mahpusların rahat ve özgür bir şekilde kendilerini ifade
etmelerini engellediği ve mahpusların tedirgin
oldukları gözlemlenmiştir.
Elazığ Kampüs CİK’de stajyer avukatların görüşe alınmadığı hususu komisyon üyelerimiz tarafından tespit edilmiş, bu hukuka aykırı durumla
ilgili görüşülen cezaevi savcısı, “Mevcut uygulama hakkında bilgi sahibi olmadığını, ceza infaz
kurumuna giriş yapılmadan önce kendisinden
ziyaretler için izin alınmış olsaydı stajyerin ceza
infaz kurumundaki mahpuslarla görüşmelerde
bulunabileceğini” belirtmiştir.
Malatya E Tipi CİK’de komisyon üyelerimiz tarafından ceza infaz kurumuna giriş yapıldıktan sonra, infaz koruma memurları tarafından avukatlara
“Avukat Bilgilendirme Tebliğ Formu” imzalatılmış,
bu form imzalanmadığı takdirde görüşmenin gerçekleştirilmeyeceği söylenmiştir. Görüşmenin
gerçekleştirildiği avukat görüş odasında kamera
olduğu, görüşme kabinin kapısının da görüşme
boyunca açık bırakıldığı, kapıda bir infaz koruma memurunun görüşme içeriklerini duyabilecek şekilde beklediği tespit edilmiştir. Görüşme
sırasında, görüşülen mahpusların aktardığı hak
ihlallerine ilişkin tutulan avukat notları, görüşme
sonlandığında, infaz koruma memuru tarafından,
kameraya doğru tutulmuştur.
OHAL’in ülke genelinde ilanından sonra, cezaevlerinde yıllardır yaşanan hak ihlalleri ve sorunlar
gözle görülür ve hissedilir bir şekilde artmıştır.
Herkesin maddi ve manevi varlığını koruma ve
geliştirme hakkı Anayasal güvence altındaki en
temel haklardan olup mahpusların tedavilerinin
düzenli bir şekilde uygun koşullarda yapılması
sağlanmalı, hekime ve sağlık birimlerine ulaşmada hızlı ve etkin bir şekilde hareket edecek kurumsal mekanizmalar oluşturulmalı, bu bağlamda
sağlık koşulları sebebiyle tahliye olması gereken
mahpusların, mevzuat ya da Adli Tıp uygulamaları gibi engellere takılmadan tahliyeleri sağlanmalıdır
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VIII. Ceza İnfaz Kurumlarında Yaşanan Hak İhlallerine İlişkin Öneriler

2. Ceza İnfaz Hukuku’nun prensipleri arasında kısas, intikam vb hususların olmadığı açık ve net
bir husus olmakla birlikte yasal düzenlemeler,
ideal hukuk bağlamında bu hususları ihtiva edecek şekilde yeniden gözden geçirilmelidir. Cezaevi çalışanları ve idaresinin olumsuz ve hatta suç
teşkil eden tavır ve tutumlarının önüne geçmek
için etkili bir denetim mekanizması oluşturulmalı,
sorumlular hakkında idari ve adli soruşturma yürütülerek cezasızlığın önüne geçilmelidir.
3. Cezaevlerinde görevli personellere yönelik insan
hakları konusunda eğitici panel ve seminerler düzenlenmelidir.
4. Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması
hususu ceza hukuku açısından hayati derecede
önem taşıdığından bu hakkı ihlal eden her türlü keyfi uygulamadan vazgeçilmelidir. Anadilde
savunma hakkının etkin şekilde kullandırılması
sağlanmalıdır.
5. Çocuk cezaevlerinin kapatılmasına ilişkin tartışmaların doktrin ve dünya örnekleri açısından
değerlendirmesi yapılmalıdır. Çocuk cezaevlerine
ilişkin politikaların ve mevzuatın gözden geçirilerek çocuklara tam koruma sağlayan sağlıklı bir
yaşam alanI oluşturulmalıdır.

6. Mahpus olan anneleri ile birlikte cezaevinde kalmak zorunda olan çocukların ihtiyaçları ve psikolojik durumları gözetilerek gerekli önlemlerin
alınması ve uygun ortamların yaratılması gerekmektedir.
7. Cezaevlerindeki denetimin ve şeffaflığın önemli
bir unsuru olan baroların ve sivil toplum örgütlerinin cezaevlerini etkin bir şekilde ziyaretlerinin
sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Diyarbakır Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu olarak, hazırladığımız bu raporun cezaevlerinde yaşanan
ağır hak ihlalleri ile hukuksuz ve keyfi uygulamaların
sona erdirilmesi açısından bir adım olmasını diliyoruz;
Ceza evlerinde yaşanan hak ihlallerinin yaşanmaması
açısından başta Adalet Bakanlığını ve bütün ilgilileri
önlem almaya çağrıda bulunuyor ve bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.
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BAROMUZ ALADAĞ YANGINI
DURUŞMASINDA...
29/11/2016 tarihinde Adana’nın Aladağ ilçesinde
bulunan kız öğrenci yurdunda çıkan yangında hayatını
kaybeden 11’i öğrenci 12 kişinin ölümü ile ilgili açılan
kamu davasının 5. duruşmasına Diyarbakır Barosu
Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Mahmut Çiftçi ile
Av. Ümit Asye Demir katıldı.
Dava dosyası kapsamında alınan bilirkişi raporunda
yaşanan yangın olayı iş kazası olarak belirtildi.

03.03.2018

Alınan bilirkişi raporuna binaen tahliye edilen
4 sanığın tutuklanmasına ilişkin taleplerin tamamı
reddedildi.
Duruşma 24.05.2017 tarihine erteledi. Dava
dosyasının takipçisi olmaya devam edeceğimizi
kamuoyuna bildiririz.
Çocuk Hakları Merkezi

BAROMUZ BERKİN ELVAN DURUŞMASINDA...
03.03.2018

Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında,
16 Haziran 2013 tarihinde, polis tarafından
atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına
isabet etmesi üzerine, aylarca komada
kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin
Elvan’ın duruşmasına Çocuk Hakları Merkezi
üyesi Av. Ümit Asye DEMİR katılmıştır.

Sanığın tutuksuz yargılandığı davada
duruşmaya tanıkların dinlenmesi ile devam
edilmiş ve bir sonraki duruşma 10.05.2018
tarihine ertelenmiştir. Davanın takipçisi
olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna
bildiririz.
Çocuk Hakları Merkezi

08.03.2018

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİMİZ AFGAN
MÜLTECİ LÜTFİLLAH TACİKİN DAVASI İÇİN
VAN’DAYDI.
2014’te Van Geri Gönderme Merkezi’nde bir polis tarafından dövülmesinin ardından hastanede hayatını
kaybeden 17 yaşındaki Afgan mülteci Lütfillah Tacik’in 11. duruşması bugün Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görüldü. Duruşmaya Çocuk Hakları Merkezi üyemiz Av. Asye Demir katıldı. Mahkeme tarafından, ailenin
beyanlarının alınması için duruşmanın 03.07.2018 tarihine ertelenmesine karar verildi.
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VARDIK VARIZ VAR OLACAĞIZ...

08.03.2018

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma Ve
Uygulama Merkezi olarak kadına yönelik şiddetin her
alanda giderek arttığı bu dönemde, ABD’nin New
York kentinde 8 Mart 1857 tarihinde 40 bin dokuma
işçisi kadının daha iyi çalışma koşulları talebiyle
başlattığı mücadeleden aldığımız ilhamla bir 8 Martı
daha selamlıyoruz.

nasıl giyineceğine, nasıl evleneceğine, kaç çocuk
doğuracağına, boşanıp boşanamayacağına, emeğini
nasıl kullanacağına, inancını nasıl yaşayacağına,
müdahale ederek sınırlar çizmekte; böylece kadınları
kamusal hayattan koparıp eve kapatmaya çalışarak
erkeklerin kadınlar için belirlediği “hayata” razı olmayı
salık vermektedir.

Kadınlar dünyanın her yerinde erkek egemenliğine
dayanan baskıya, sömürüye, eşitsizliğe, ayrımcılığa,
adaletsizliğe karşı mücadele vermiş ve bu mücadele
her geçen gün büyüyerek devam etmektedir.

Özellikle son dönemde erkek şiddetini, çocuk
istismarını, erken yaşta evliliği meşrulaştıran, kadın
ve çocuk karşıtı söylemler ile kadın mücadelesinin
kazanımlarını hedef alan saldırılar kabul edilemezdir.
Ülkede cinsel saldırı ve çocuk istismarı sayılarındaki
artışla beraber toplumsal hassasiyet kullanılarak zina,
idam ve hadım gibi yaptırımlar ile çözüm aramak
evrensel insan hakları ilkelerine aykırı olup bu durum
şiddetin çözümü olmadığı gibi şiddetin yeniden üretimi
ve suçun bireyselleştirilmesi sonucunu doğuracaktır.
Şiddet yapısal bir sorundur ve bununla mücadele
için politikalar geliştirilerek belli mekanizmaların
oluşturulup hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bunun
önemli unsurlarından biri de yasal düzenlemelerdir.

Ülkemizde kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığı
gittikçe derinleşmekte, kadınların yaşamının her
alanına müdahale edilmektedir. Dünya Ekonomik
Forumu’nun (WEF) 2017 cinsiyet eşitliği endeksine
göre, kadınların ekonomik ve siyasi hayata
katılımı ile eğitim ve sağlık gibi sosyal hizmetlere
erişiminde Türkiye 144 ülke arasında 131. Sırada.
Bu tablo Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliğini
sağlama konusunda uluslararası sözleşmelerin
kendisine yüklediği sorumlulukları gereği gibi yerine
getirmediğini göstermektedir.
Değerli Basın Emekçileri;
Türkiye’de iktidar, kadın kazanımlarını sürekli
gündeminde tutarak kadın mücadelesini engellemeye,
kazanımları ortadan kaldırmaya ve denetim altına
almaya çalışmaktadır. Bu amaçla kadınları eşit ve
özgür bireyler olarak değil, sadece aile içinde “annelik”
rolü üzerinden tanımlamaktadır. Kadınların nasıl
bir hayat yaşayacağına, davranışlarına, tercihlerine,

Kadına yönelik şiddetle mücadelede şu ana kadar
düzenlenen en kapsamlı uluslararası belge “Kadınlara
Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi
Sözleşmesi” (İstanbul Sözleşmesi) olup Türkiye bu
sözleşmeyi ilk ve çekincesiz imzalayan ülkedir. Bu
sözleşme taraf devletlere kendi ülkelerinde kadına
yönelik şiddeti önleme konusunda bütün dinamikleri
hayata geçirmek ve şiddete sıfır tolerans yükümlülüğü
getirmiştir.
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Yine İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddet
eylemlerinde arabuluculuk ve uzlaştırma da dahil
zorunlu alternatif uyuşmazlık çözüm süreçlerini
yasaklamaktadır. Bu nedenle boşanma davalarına
getirilmek istenen arabuluculuk yöntemi taraf
olduğumuz İstanbul Sözleşmesi’ne aykırı olup kabul
edilemezdir.
Türkiye’de kadınlara yönelik hak ihlallerindeki
artış, mevcut hukuki düzenlemelerin layıkıyla
hayata geçirilemediğini ve kadına yönelik şiddetin
ortadan kaldıramadığını göstermektedir. Yargıya
intikal eden kadına yönelik şiddet, cinsel taciz ve
cinsel saldırı dosyalarında etkili soruşturmaların
yürütülmediğine, çok sayıda dosyanın yargı eliyle
sürüncemede bırakıldığına, müdahillik taleplerimizin
kabul edilmediğine, hala kadına yönelik şiddet ve
saldırı davalarında erkek failin haksız tahrik, iyi hal
indiriminden yararlandırıldığına tanıklık etmekteyiz.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun
yayınladığı rapora göre 2017 yılında 409 kadın, 2018
yılının ilk iki ayında ise 75 kadın katledilmiştir.
15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün ardından
ilan edilen OHAL dönemi ile temel hak ve özgürlükler
askıya alınmış, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü
yasaklanmış, ifade ve örgütlenme özgürlüğü
baskılanmıştır. Yayınlanan OHAL KHK’ları ile en
az 25.523 kadın haksız ve hukuka aykırı bir şekilde
ihraç edilmiştir. Diyarbakır ilinde çok sayıda kadın
derneği kapatılarak kadınların hak arama olanakları
kısıtlanmıştır. Cezaevleri ve gözaltı merkezlerinde

yaşanan hak ihlalleri ayyuka çıkmıştır. Cezaevlerinde
mahpuslara dayatılan tek tip elbise zorunluluğu
insan onuruna aykırı olup gayri insani muameledir.
Hala çok sayıda kadın emzirme çağında veya küçük
yaştaki çocuklarıyla birlikte ağır koşullar altında
cezaevlerinde tutulmaktadır. kadınlara yaşam alanı
bırakmayan OHAL kaldırılmalı ve uygulamalarına
derhal son verilmelidir.
Yine Ortadoğu’yu saran rant ve egemenlik
savaşında milyonlarca insan yerinden yurdundan zorla
edinilerek mülteci konumuna düşürülmüş, her türlü
insani ihtiyaçtan ve yardımdan yoksun bırakılmıştır.
Savaştan en çok etkilenenler kadınlar ve çocuklar
olmuştur. Bu nedenle mültecilerin çoğunluğunu
kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır. Kadınlar ve
çocuklar göç ettikleri yerlerde korumasız olup her
türlü istismar ve yabancı düşmanlığının hedefi haline
gelmektedirler. Bu nedenle tüm savaşlara karşı
sesimizi/itirazımızı yükseltiyor ve barışı bir kez daha
haykırıyoruz.
Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma Ve
Uygulama Merkezi olarak, kadına yönelik şiddetin,
ayrımcılığın bir türü ve bir insan hakkı ihlali olduğunu
vurguluyor, kadına yönelik her türlü şiddet, eşitsizlik
ve ayrımcı politikalar sonlanana dek mücadelemize
kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyoruz.
DİYARBAKIR BAROSU
KADIN HAKLARI DANIŞMA VE
UYGULAMA MERKEZİ
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Em weke Navenda Sepandina û Piştevaniya
Mafên Jinan a Baroya Amedê di vî dema ku zordariya
li ser jinan li hemû qadan zede dibe bi hêstên ku me
ji tekoşina jinên karkerên veçinandinê ku di sala 8ê
Adara 1857an de li Dewletên Yekbûyiyên Emerîkayê bi
daxwaza baştirîn şert û mercên xebatên serî rakirin 8ê
Adarê silav dikin.
Jin li hemû deren cîhanê li dijî desthilatdariya
meran, zextê, mijokatiyê, newekheviyê, veqetandinê
û bêdadiyê têkoşîn kirine û ev têkoşîn der roja diçe
xurttir dibe û dewam dike.
Li welatê me çiqas diçe veqetandina zayendî ya li
dijî jinê kûr dibe, jiyana jinê li hemû qada tê asteng
kirin. Li gor endeksa wekheviya zayendî ya Forûma
Aborîya Dinyayê beşdarbûyina jinê a aboriyê û jiyana
polîtîkayê û bidest xistina xizmetên perwerdehiyê û
tenduristiyê Tirkiye di nav 144 dewletan de di 131
(sed û sih û yekemin e). Ev tablo dide xuya kirin ku
Tirkiye berpirsiyariya xwe ya wekheviya zayendî ya
civakî ku bi peymanên navneteweyî re hatiye pesend
kirin nayine cih.
Kedkarên Çapemeniyê yê Hêja
Li Tirkiyeyê desthilatdarî, tim û tim destkeftiyên
jinan dixe nav rojeva xwe ku têkoşîn û destkeftiyên
jinan têk bibe û wê têxe bin kontrola xwe. Lewre,
desthilatdarî jinan wek subje an jî ferdên azad û
yeksan nabîne; berevajî wê, jinan din av malbatê de
tene di çarçoveya rola ‘dayiktiyê’ de pênase dike.
Desthilatdarî, li Tirkiyeyê têkilî şêweya jiyana jinan
dibe, midaxeleyî reftar, bawerî, ked û daxwazên wan
dike; têkilî cil û bergên jinan dibe, dixwaze ku sînorê
zewaca jinan, gelo jin dê xwedî çend zarokan bibin û
dê bikaribin ji hevserên xwe cuda bibin an na, ew diyar
dike. Bi vî awayî jî dixwaze ku jinan ji jiyana girseyî dûr
bixe û mehkûmî malê bike û dixwazê jiyana ku mêran
li ser jinan ferz kiriye bi wan bide qebûl kirin.
Divê bê zanîn ku nemaze di van demen dawî
de, ew şîdeta mêrane, ew istismara zarokan, ew
zewicandina zarokan/zewacên pêşwext a ji aliye
desthilatdariya siyasî re tê meşrû kirin û ew gotinên
li dijî zarokan û êrişên li dijî destkeftiyên jinan nayên
qebûl kirin. Li Tirkiyeyê piştî zêdebûna êrişên zayendî
û istismara zarokan, hesasiyetên civakî jî tên îstismar
kirin û dixwazin ku vê mijarê bi mieyîdeyên weke
zinê, dardekirin û xesandinê çareser bikin. Lê ev riya
çareseriyê li dijî rêgezên mafên mirovan ên gerdûnî ne
û bi vî awayî ev rê li ber vê tund û tûjiyê nayê girtin;
berevajî wê tund û tûjî careke din tê vesaz kirin û
ew tawan dibe tawaneke şexsî. Tund û tûjî kêşeyeke
bingehîn e û ji bo têkbirina tund û tûjiyê hin mekanizma
bên avakirin û polîtîkayên karîger bên afirandin. Ji bo
vê jî divê di warê yasayî de çareseriyek bê peyda kirin.
Heta niha di warê navneteweyî de belgeya herî
berfireh a têkoşîna li dijî tund û tûjiya li ser jinê

‘’Rêkeftina Konseya Ewropayê ya Bergiriya Tund û
Tujiya li Dijî Jinê û Bergiriya Tund û
Tûjiya Navmalê û Têkoşîna bi wê re’’ (Rekeftina
Stenbolê) ye ku Tirkiye yekem dewlet e ku ew rêkeftin
bêîtiraz îmze û qebûl kiriye.
Ev rêkeftin berpersiyariya sekinandina şîdeta bi her
awayî ya li dijî jinan dide dewletên ku ev rêkeftin qebûl
kirine. Dîsa Rêkeftina Stenbolê kirinên şîdetê yên ku
li dijî jinan de navberiyê û lihevhatinê teqez qedexe
dike. Ji bo vê yekê em li dijî anîna rêbaza navberiyê
ya ku ji bo dozên hevberdanê ne û ev rêbaz li dijî
Rêkeftina Stenbolê ye.
Zêdebûna binpêkirina mafên jinan dide xuya kirin
ku li Tirkiyeyê qanûn bi awayekî baş û bi bandor
nebicihanînê û şîdeta li dijî jinan ji holê nayê rakirin.
Dozên li dijî şîdeta jinan û dest avêtin û êrişên zayendî
de dadgeh lêpirsîneke bi bandor nameşînin.
Li gor rapora Platforma Em ê Cînayetên Jinan
Bisekinînin di sala 2017’an de 409 jin; di du mehên
pêşiyê yên 2018’an de jî 75 jin hatine kuştin.
Piştî teşebisa derbeya 15’ê Tîrmeha 2016’an Rewşa
Awarte hate îlan kirin û maf û azadiyên bingehîn ji
holê hatine rakirin; civîn, xwepêşandan û meşen bi her
awayî hatine qedexe kirin; mafên vegotinê û rêxistinê
hatine çewisandin. Bi riya biryarnameyên di hukmê
qanûnan de ê Rewşa Awarte herî kêm 25.523 (bîst û
pênc hezar û pênc sed û bîst û sê) jin bi awayekî dijqanûnî ji kar hatine avêtin. Li Amedê gelek sazî, ajans
û komeleyên jinan hatine girtin.
Binpêkirinên mafan li girtîgihan û li navendên
binçavkirinê her ku diçe zede dibe. Pozber kirina
kincên yek tîpî ya li hemberî girtiyan dijî rûmeta
mirovahiyê ye. Hê jî gelek jinên di çaxê şîrdanê de an
jî bi zarokên xwe ye biçûk re di nav şertên giran de
li girtîgihan têne girtin. Rewşa Awarte ya ku qadên
jiyanê li jinan digire divê di demeke kurt de bê rakirin.
Dîsa şerên ji bo desthilatdarî û ranta Rojhilata Navîn
dewam dike gelek mirovan ji cih û warên wan dike.
Ev şer herî zêde bandorê li jin û zarokan dike. Bi
hezaran jin û zarok ji alîkariyan û xizmetên insanî bê
par dimînin; li deverên lê dijîn li hemberî îstismarê û
dijmanatiya biyanî rû bi rû dimînin. Lewma em jin li dijî
hemû şeran dengê nerazîbûnê bilind dikin û daxwaza
xwe ya aşitiyê careke din diqîrin.
Em weke Navenda Sepandin û Piştavaniya Mafên
Jinan a Baroya Amedê zordarî, dest avêtin û îstismaran
li dijî jinan weke binpêkirina mafen mirovan binav dikin
û heta zilm û zordarî, newekhevî û polîtikayên ne li
gor rûmeta mirovahiyê bi dawî bibin em ê bibiryarî
têkoşîna xwe dewam bikin. 08.03.2018
BIJÎ 8Ê ADARÊ
NAVENDA SEPANDIN û PIŞTEVANIYA MAFÊN
JINAN a BAROYA AMEDÊ
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BASINA VE KAMUOYUNA...
16.03.2018

Bir yılı aşkın bir süredir Afrin’e yönelik müdahalenin
yapılıp yapılmaması hükümet yetkilerinin, siyasi
partilerin, Sivil Toplum Kuruluşlarının ve kamuoyunun
gündemini işgal etmiştir. Müdahaleye yönelik
çekince, eleştiri ve itirazlara rağmen bu tartışmalar,
Genelkurmay Başkanlığı’nın yaptığı yazılı açıklama
ile 20 Ocak 2018 tarihi itibariyle sıcak ve yoğun
çatışmaların yaşandığı bir sürece evrilmiştir.
Suriye’deki iç savaş yedi yıldır tüm ağırlığıyla devam
etmektedir. Yaşanan bu iç savaşta şimdiye kadar
500 bin kişinin hayatını kaybettiği, 6,5 milyon
insanın ise zorunlu göçe tabi tutularak açlık ve
sefaletle karşı karşıya kaldığı acı bir gerçek olarak
karşımızda durmaktadır. Uluslararası kamuoyu ile
dünya siyasetinde etkili ve güçlü olan devlet ve
Uluslararası Örgütler, Suriye’de yaşanan bu iç savaş
karşısında, savaşı ve çatışmaları sonlandırmaya
yönelik girişimler de bulunmak yerine, kendi stratejik
çıkarları doğrultusunda politikalar geliştirmişlerdir.
Bu sebeple süreç içerisinde çözüm adına atılan
adımlar ve geliştirilmeye çalışılan politikalar sonuçsuz
kalmıştır.

20 Ocak 2018 tarihinden bugüne
Afrin’de başlatılan operasyon ve yaşanan
çatışmalar kapsamında binlerce insan
yaşamını yitirmiştir. Önemle belirtmek
gerekir ki, Afrin güvenli bir bölge olması
sebebiyle, Afrin halkının yanı sıra Afrin’e
göç etmek zorunda kalan onbinlerce
Suriye vatandaşının sığındığı bir yerleşim
alanıdır. Afrin kent merkezinin 500 bin
civarında bir nüfusa ev sahipliği yaptığı
tahmin edilmektedir. Zorunlu göçten
dolayı yoğun bir nüfusa sahip Afrin
kent merkezine yapılması düşünülen
operasyonun
hayata
geçirilmesi
durumunda başta siviller olmak üzere
tahmin edilemeyecek düzeyde can
kayıplarının yaşanacağı kaçınılmazdır.

Bilindiği üzere bu süreçte, Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye’de insani yardım
ve tahliyelere olanak tanımak amacıyla 30 günlük
ateşkesi öngüren bir karar almıştır. Son olarak Avrupa
Parlamentosu da “Suriye’de durum” başlıklı karar
tasarısını oyçokluğu ile kabul etmiştir. Tasarının Afrin
ile ilgili bölümünde operasyondan duyulan derin
kaygıya istinaden Türkiye’nin Afrin’den çekilmesini,
çekilmenin Türkiye’nin ulusal çıkarlarına uygun
olacağını belirtmiştir. Aynı tasarıda uluslararası insancıl
hukuka saygı duyulması çağrısında bulunulmuştur.
Diyarbakır Barosu, yarattığı insani, sosyal ve toplumsal
tahribatları gözeterek her hal ve şartta savaşlara,
çatışmalara ve şiddete karşı olmuştur. Bir hukuk ve
insan hakları örgütü olan Baroların başta yaşam
hakkı olmak üzere, tüm temel hak ve özgürlüklerin
korunmasına yönelik çalışmalar içerisinde olması ve
girişimlerde bulunması önemli sorumluluklarındandır.
Bu sorumluluk bilinciyle; Afrin Kent merkezine
yönelik müdahalenin yaratacağı tahribat, vonarılması
güç yeni sorun alanlarına sebebiyet vereceği gibi
mevcut sorunları daha da derinleştireceği kaygısıyla,
yapılması planlanan bu müdahaleden vazgeçilerek,
sorunların silahların devre dışı bırakıldığı yol ve
yöntemlerle çözümü çağrısında bulunuyoruz.
Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu
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HALEPÇE ; 30 YILDIR DİNMEYEN ACI..
16.03.2018

Irak Kürdistan Bölgesinde Halepçe şehrinde 30
Yıl önce bugün tarihin acımasız ve trajik katliamlarından biri yaşandı. Başta Kürt haklı olmak üzere
Dünya halklarını derinden sarsan bu katliamın ve
insanlık suçunun meydana getirdiği acı hafızalarda
ilk günkü tazeliğini korumaktadır.
Zalimane yöntemleri ve uygulamaları yönetim
biçimi haline getirmiş olan Baas Rejimi ‘’ ENFAL
HAREKATI ‘’ adı altında başlattığı askeri operasyonu, Kürtlere uygulanan işkence, idam, infaz, sürgün,
yerleşim yerlerinin yakılması ve yağma operasyonuna dönüştürmüştür.
180 Binden fazla Kürdün yaşamını yitirmesine
sebep olan Enfal Harekatı kapsamında Baas Rejiminin yaptığı uygulamalar ve işlediği fiiller, Birleş-

miş Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi
ve Cezalandırmasına Dair Sözleşmenin 2. Maddesi kapsamında da tanımlandığı gibi hiçbir kuşkuya
yer vermeyecek şekilde ‘’ soykırım ‘’ suçudur. Yine
Birleşmiş Milletlerin aynı sözleşmesinde soykırım
suçu faillerinin Uluslararası Ceza Mahkemesinde
yargılanması da öngörülmektedir. Maalesef ki Kürtlere karşı gerçekleştirilen bu soykırım Uluslararası
Kurumlarda yeteri derecede gündemleştirilmemiş
ve katliam sorumluları hakkında tatmin edici hukuki
ve siyasi çalışmalar yürütülmemiştir. Günümüzde
çok az sayıda Ülke Halepçe’de yaşananları soykırım
olarak tanımaktadır. Diyarbakır Barosu olarak tüm
dünya ülkelerinin Halepçe’de yaşananları soykırım
olarak kabul etmeleri ve bunun gereklerini yerine
getirmeleri çağrısında bulunmaktayız.

Mart 1988 yılına gelindiğinde,
Enfal harekatı, Güney Kürdistan’ın
Halepçe şehrine Baas Rejiminin
kimyasal silahlarla saldırması ve binlerce Kürdün katledilmesiyle soykırıma dönüşmüştür. Baas Rejminin
Halepçe’de yaptığı katliam ve işlediği insanlık suçu hafızalardan hiçbir
zaman silinmeyecektir.

İnsanlık tarihine lanetlenmesi gereken bir utanç vakası olarak geçen Halepçe Katliamını unutmadığımızı,
unutmayacağımızı, insanlık hafızasından silinmemesi ve yeni utanç vakalarının yaşanmaması için Diyarbakır
Barosu olarak üstümüze düşeni yapacağımızı tüm kamuoyuyla paylaşırız.
Sayılarımızla
Diyarbakır Barosu Başkanlığı adına
Av. Ahmet ÖZMEN
Diyarbakır Barosu Başkanı.
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SİLVAN İLÇEMİZDE OCAS SİSTEMİ
FAALİYETE GEÇİRİLDİ...

26.03.2018

26.03.2018 Günü CMK dan sorumlu Yönetim Kurulu üyemiz Mahsum BATI ile Silvan İlçe
Temsilcimiz Av. Mesude ATEŞ ve diğer meslektaşlarımızın da hazır bulunduğu toplantıda, ilçe
çalışanımız, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahkeme personelleri, Emniyet Personelleri ve
Jandarma Görevlilerine OCAS çalışma sistemi anlatılarak OCAS uygulamasına başlanmıştır.
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5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ BASIN
AÇIKLAMASI...

Değerli basın emekçileri ve saygıdeğer meslektaşlarım ;
Bir Avukatlar Gününü daha, ağır hukuki, siyasi ve
toplumsal krizlerin yaşandığı bir ortamda karşılıyoruz.
Toplumsal muhalefetin, hak temelli sivil toplum ve
meslek örgütlerinin ses ve faaliyetlerinin OHAL zırhıyla
en alt seviyeye düşürüldüğü, İfade Özgürlüğü, Basın
Özgürlüğü, Örgütlenme Özgürlüğü, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı, Kişi Güvenliği hakkının hiçe sayıldığı, toplumsal ayrışma ve kutuplaşmanın had safhaya
çıktığı, mevcut atmosferde Avukatlık faaliyetlerinin de
yürütülmesinin zorlaştığına tanıklık etmekteyiz.
Diyarbakır Barosu olarak her yıl 5 Nisan Avukatlar
günü vesilesiyle ülke ve toplum gündemindeki sorunların yanı sıra avukatların yaşadıkları sorunlara ilişkin görüş ve önerilerimizi buradan kamuoyuyla paylaşıyoruz.
Bir hukuk örgütü olarak 5 Nisan Avukatlar Günü
nedeniyle bugün sadece savunma makamını temsil
eden avukatların, yargı ve hukuk sisteminin yaşadığı
sorunları ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerimizi sizlerle paylaşmak isterdik. Ancak son yıllarda ülkemizde yaşanan olumsuz gelişmeler sadece hukuk

05.04.2018

alanında değil toplumsal yaşamın tamamında yeni
sorun alanları yaratmıştır.
Diyarbakır Barosu olarak her zaman ifade ettiğimiz üzere yaşanan siyasal, hukuki ve toplumsal
krizlerin altında yürürlükteki anayasa yatmaktadır.
Demokratik ve toplumun tüm kesimlerinin iradesini
içerisinde barındıran bir toplumsal sözleşme olarak;
yeni, demokratik, çoğulcu ve herkesi farklılıkları ile
kabul eden bir anayasaya olan ihtiyaç gün be gün
ortaya çıkmaktadır. Meseleye bütüncül bir çerçevede
yaklaşarak yürürlükteki anayasa, çoğulcu ve demokratik yeni bir anayasa ile değiştirilmedikçe, her yeni
hükümetin bu anayasa ile değişerek darbe anayasası
ile uyumlu hale geldiğini görmekteyiz.
16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği bir darbe ürünü olan ve toplumun ihtiyaçlarını
karşılamayan, bundan dolayı da defalarca değişikliğe uğrayan 1982 Anayasasının ruhunu sürdürmeye
devam ettirmektedir. Oysa toplumun ihtiyacı olan
Anayasa, toplumsal sorunların çözümünü önceleyen
demokratik, sivil ve kuvvetler ayrılığını esas alan yeni
bir anayasadır.
Diyarbakır Barosu olarak geçmişten bu yana demokrasiye ve sivil siyasete yönelik her türlü müdahale veya müdahale girişimine karşı durduğumuzu
ve bu müdahalelere karşı hukuk çerçevesinde gerekli yargısal süreçlerin yürütülmesinin ve benzer
girişimlerin bir daha yaşanmaması için demokratik
sistemin güçlendirilmesinin gerekliliğine her fırsatta
vurgu yapmıştık. 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe
girişiminden hemen sonra ilan edilen OHAL ve çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle başlatılan
toplu ihraçlar, basın yayın kuruluşları ile dernek ve
vakıfların kapatılması, belediyelere kayyım atanması
ve belediye başkanlarının tutuklanması ile milletvekillerinin meclis yerine cezaevlerinde tutulması gibi
antidemokratik uygulamalar sürdürülmekte olup, bu
uygulamalar toplumun tüm kesimlerinde kalıcı bir
korku iklimi yaratmıştır. Bu korku ikliminde vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesinden,
sendikal özgürlük ve çalışma hürriyetlerinin elinden
alınmasına varacak kadar geniş bir antidemokratik
alan yaratılmış olup, bu ortamdan neredeyse her-
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kes muzdarip bir duruma düşmüştür. Yazılı, görsel
ve sosyal medyanın resmi ideolojiyle uyumlu olması
anlayışının dayatılması ve aykırı ya da muhalif en alt
düzeyde bir sesin dahi bastırılarak kamu otoritesiyle
susturulması hukuk devletinin nitelikleriyle taban tabana zıt bir durum yaratmıştır. Özellikle TBMM’nin
yasama yetkisini elinden alacak şekilde yasal düzenlemelerin Kanun Hükmümde Kararnamelerle değiştirilmesi, parlamenter sistem ve kuvvetler ayrılığı
ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Anayasa’nın ve Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin tanıdığı ve korunmasıyla
devleti yükümlü kıldığı hak ve özgürlüklerle ilgili hükümlerinin mevcut OHAL ortamında by-pass edildiği
görülmektedir.
Müvekkil - avukat görüşmelerinin kısıtlanması,
görüşmelerin kayda alınması, 14 güne varan gözaltı
uygulamaları, avukat ile görüş yasağı ve duruşmalarda avukat sınırlaması gibi uygulamalar halen devam
etmekte olup, savunma hakkı ve özgürlüğü ile adil
yargılanma hakkını ihlal etmektedir.
Değerli Meslektaşlarım,
2015 yılında yeniden başlayan çatışmalı süreç ile
birlikte Kürt Meselesi yeniden şiddet sarmalına itilmiş, 2002 yılında iktidara gelen hükümetin söz ve
taahhütlerinin aksine meselenin çözümüne yeniden
güvenlikçi politikalarla yaklaşılmaya başlanmıştır. Her

ne kadar 2013 yılında çözüm süreci ile başlayan Kürt
meselesinin diyalog ve müzakere yöntemleriyle çözülmesi iradesi, başta toplumun tüm kesimlerinde
heyecan ve beklenti uyandırmışsa da, hükümetin
geçmişteki acı tecrübelere rağmen kendinden önceki
hükümetlerin uygulamalarıyla aynı noktaya gelmesi
toplumun çözüm konusundaki umut ve beklentisini
ortadan kaldırmıştır.

Ebedi başkanımız merhum Tahir Elçi’nin
neredeyse canlı yayın esnasında katledilişinin
acısı hala ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Tahir
Elçi’nin faillerinin tespit edilmemesi, soruşturma
dosyasında şüpheli olması gereken görevlilerin
tanık olarak dinlenilmesi, hükümet yetkililerin
söz ve taahhütlerine rağmen hiçbir ilerleme
kaydedilmeyen soruşturmada güncel siyasi
gelişmelerin izdüşümü görülmektedir.
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Bir kez daha Diyarbakır Barosu olarak belirtmek
isteriz ki; uygulanagelen güvenlikçi politikaların,
demokratik siyaset kanallarının kapatılmasının ve
siyasetçilere yönelik tutuklamaların, son 30 yılı çatışmalarla geçmiş, on binlerce insanımızın ölümüne
sebebiyet vermiş, tarihi, toplumsal ve siyasal bir mesele olan Kürt Meselesinin çözümüne bir katkısı olmayacaktır. Her koşulda ve her süreçte belirttiğimiz
üzere; Kürt Meselesinin yegane çözümünü, sorunun
şiddet ve güvenlikçi politikalardan arındırılarak, diyalog ve müzakere kanallarının güçlendirilmesiyle
mümkün görmekteyiz. Bugün toplumun tüm kesimlerinde benzer yeni bir sürecin başlatılmasına yönelik
beklenti bilinen bir realitedir. Bu sebeple her türlü
siyasi kaygıların bir tarafa bırakılarak bu can yakıcı
meselenin çözümü konusunda diyalog ve müzakereyi önceleyen her türlü adımın atılmasının gerekliliğini
bir kez daha vurgulamak isteriz.
Tahir Elçi Kürt toplumunun, tüm mazlumların ve
kamuoyunun vicdanının sesi ve avukatı olmuştur.
Tahir Elçi’ye kastetmek, vicdana, hukuka ve adalete
kastetmektir. Bizler Diyarbakır Barosu olarak her 5
Nisan’ı buruk karşılayacağız. Tahir Elçi’nin aramızda
olmayışı bizleri sadece hüzne boğuyor, aynı zamanda

faillerinin tespit edilmemesi de öfkemizi her geçen
gün büyütüyor. Ne yazık ki Tahir Elçi’nin isminin verildiği parkların dahi isimlerinin değiştirilmesi ve soruşturma dosyasının kamuoyu gündemden düşürülmesi Tahir Elçi’yi ve savunduğu değerleri unutturmaya
yönelik çabalardır. Tahir Elçi ömrünü insan hakları
mücadelesine adamış bir insan hakları savunucusu
olarak insan onuru ve demokrasi için hayatını ortaya
koymuştur.
O’nun tüm bu çabaları ve mücadelesi karşısında,
devletin Tahir Elçi’ye, ailesine ve baromuza karşı bir
borcu olarak faillerin ve arkasındaki odakların tespit
edilip haklarında kovuşturma yapılması ve adaletin
tecellisinin sağlanması için gerekli tüm çalışmaların
titizlikle yapılması gerekmektedir.
Değerli basın emekçileri ve meslektaşlarım;
Avukatlar; tarih boyunca hukukun gelişimine paralel olarak daima barışın, özgürlüğün, eşitliğin ve
adaletin savunucuları olmuşlardır. Bu sebeple avukatlar hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının,
hukuk devletinin ve demokrasinin de en temel güvencesidir.
Bireylerin yargı organları önünde kendilerini

Diyarbakır Barosu, savunduğu değerlerin gereği olarak her zaman
hak ve özgürlükleri ihlal edilen, adaletsizliğe uğrayan mağdurların
yanında olmuştur. Bundan böyle de olmaya devam edecektir.

savunma ve haklarının teminat altına alınması
için rahatlıkla avukata ulaşamadığı, avukatın
her türlü baskı ve endişeden bağımsız olarak
mesleğini icra edemediği bir atmosferde hakkın
tesisi ve adaletin tecelli etmesi ile birlikte adil
yargılama hakkından söz edilemez. Her zaman
ifade ettiğimiz üzere, 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 yönelik tutum
ve davranışları, avukatlara yönelik baskılar,
engellemeler ve ceza soruşturmalarıdır.

Savunma hakkının vazgeçilmez bir hak olarak
görüldüğü ve uygulandığı, mesleğimizin onur ve
saygınlığının korunduğu, adil ve demokratik bir
ülke dileğinde bulunurken bir kez daha meslek
hayatını cezasızlıkla mücadeleye adamış değerli
başkanımız Tahir Elçi ile ilgili soruşturma dosyasının
takipçisi
olacağımızı,
faillerinin
cezasızlıkla
mükafatlandırılmalarına müsaade etmeyeceğimizi,
adil, demokratik ve özgür bir geleceği beraber
yaşayacağımız
yarınlar
temennisiyle
tüm
meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü
kutlarız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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BASINA VE KAMUOYUNA
12.04.2018

Son zamanlarda sıkça karşılaştığımız zırhlı
araçların sebep olduğu hak ihlallerine bir yenisi
daha eklenmiştir. 07.04.2018 tarihinde Şırnak’ın
Silopi ilçesine bağlı Yenişehir mahallesinde bulunan
Hastane Caddesi üzerinden karşıdan karşıya geçmek
isterken zırhlı aracın çarpması sonucunda Nesrin
KILIÇ hafif, Suavi KILIÇ ise ağır şekilde yaralanmıştır.
Yaşanan bu olay sonucunda Suavi KILIÇ sol bacağını
kaybetmiştir.
Zırhlı araçların sebep olduğu ölüm ve
yaralanmalarla sonuçlanan hak ihlallerinin her geçen

gün artması tüm kamuoyu gibi biz çocuk hakları
savunucularını da kaygılandırmaktadır. Ülkemizde
yaşanan OHAL uygulamaları ve beraberinde getirmiş
olduğu aşırı güvenlikçi politikaların sonucu olan bu tür
olaylarda yargılamaların cezasızlıkla sonuçlanmaması
için hukuk çerçevesinde tüm çabayı göstereceğimizi
belirterek, tüm yetkilileri etkin bir soruşturma için
göreve davet ediyoruz.
Diyarbakır Barosu
Çocuk Hakları Merkezi

ERMENİ HALKININ DİNMEYEN
BÜYÜK ACISINI PAYLAŞIYORUZ
24.04.2018

Basına ve Kamuoyuna;
Bugün, insanlık tarihine bir katliamın, büyük bir
acının ve utancın düştüğü bir gün. Tam 103 yıl önce
bugün bir halk, zulme, büyük felakete ve acılara
gark edildi. Yaşananları “Büyük Felaket” olarak ifade
eden Ermeni halkı, 24 Nisan 1915’te tarihin o güne
kadar tanık olduğu en büyük felaketlerden birine
maruz kaldı.
24 Nisan 1915 günü ve sonrasında yaşananlar
o kadar büyük acılara sebep olmuştur ki; Ermeni
Halkı 24 Nisan gününü yaşanan bu acılardan ötürü
Soykırım Günü olarak kabul etmektedir.
Ermeni Halkına yönelik dönemin muktedirleri
tarafından önce Ermeni aydın ve önderlerinin
tasfiyesi şeklinde, sonrasında ise “Tehcir Kanunu” adı
altında, askeri birlikler ve istihbarat örgütü Teşkilatı
Mahsusa aracılığıyla bir milyonu aşkın sivil insanın
Suriye sınırına doğru ölüm yolculuğuna çıkarılması
suretiyle acımasız politikalar yürütülmüştür.

Yaşanan acılar o denli büyük olmuştur ki; Birleşmiş
Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesine ve
Cezalandırılmasına Dair Sözleşmesindeki” ‘’jenosit’’
tanımı Ermeni halkına yapılanlardan esinlenerek
düşünülmüş ve kaleme alınmıştır.
Ermenilerin yaşadığı İstanbul, Diyarbakır, Van
şehirlerinde ve Anadolu’nun diğer bir çok şehrinde
katliamların, sürgünlerin ve tehcirin yarattığı tahribat
ve derin acı halen dimağlarda tazeliğini korumakta
ve Anadolu halklarında anlatılagelmektedir.
İnsanlık hafızasından hiçbir zaman silinmeyecek
bu büyük felaketi yaşayan Ortadoğu ve Anadolu’nun
kadim halklarından Ermeniler’in acısını Diyarbakır
Barosu olarak paylaşıyoruz. Soykırımda yaşamını
yitiren sivil-masum tüm Ermenileri saygıyla
anıyoruz.
DİYARBAKIR BAROSU BAŞKANLIĞI
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BAROMUZ EV SAHİPLİĞİNDE YENİ VE
GÜÇLÜ BİR ENSTRÜMAN OLARAK İSTANBUL
SÖZLEŞMESİ YUVARLAK MASA TOPLANTISI
YAPILDI...

Baromuz ev sahipliğinde Yeni ve Güçlü Bir Enstrüman Olarak İSTANBUL SÖZLEŞMESİ Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı. İstanbul Sözleşmesinin sahada uygulanmasının nasıl mümkün
olacağının ele alındığı toplantı Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile ortaklaşa 27.04.2018
tarihinde düzenlendi. Baro Başkanımız Av. Ahmet ÖZMEN’in konuşmasıyla başlayan çalışmaya
farklı barolardan Kadın Hakları Merkezi, Tabipler Odası, TİHV ve İHD Kadın Komisyonu, Girişimci Kadınlar Derneği, Kadın Sığınma Evi temsilcileri ve gazeteciler de katıldı.
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DÜZCE’DE KARADENİZ BAROLARI EV
SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN ÇOCUK
ÇALIŞTAYINA KATILDIK.

28.04.2018

Düzce’de Karadeniz Baroları ev sahipliğinde düzenlenen “Çocuk Emeğinin Sömürülmesi”
başlıklı çalıştaya Antalya, Ankara ve Eskişehir Baroları ile beraber baromuz çocuk Hakları
Merkezi’nden Av. Asye Demir, Av. Berdel Güneş, Stj. Av. Hasan Selçuk katılmıştır. Çalıştayda
tarımda mevsimlik işçi olarak çalışan çocuklar, sokakta çalışan çocuklar, çocuk seks turizmi
üzerine yapılabilecekler üzerine görüş ve öneriler sunuldu.
15.05.2018

BAROMUZ BERKİN ELVAN DURUŞMASINA
KATILDI...
Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında, 16 Haziran 2013 tarihinde, polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz
kapsülünün başına isabet etmesi üzerine, aylarca komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın
10.05.2018 tarihli duruşmasına Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Mahmut ÇİFTÇİ katılmıştır.
Sanığın tutuksuz yargılandığı davada duruşmaya tanıkların dinlenmesi ile devam edilmiş ve bir sonraki
duruşma 19.09.2018 tarihine ertelenmiştir. Davanın takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz.
Çocuk Hakları Merkezi
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KARDEŞLİK YÜRÜYÜŞÜ DÖRT AYAKLI
MİNAREDE TAMAMLANDI...
12.05.2018

28 gün önce Ankara’dan Kardeşlik Yürüyüşüne başlayan barış gönüllüsü Tuna BEKLEVİÇ
yürüyüşünü merhum Baro Başkanımız Tahir ELÇİ’nin katledildiği Dört Ayaklı Minarede
tamamladı. Kendisini Baro Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz karşıladı. Baro Başkanımız
Av. Ahmet ÖZMEN, Tuna BEKLEVİÇ’e bu anlamlı etkinliğinden dolayı teşekkürlerini sunup
toplumsal barışa tam da ihtiyaç duyulan bu dönemde cesaretinden dolayı kendisini kutladı.
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CMK EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDI....
15.05.2018

Baromuzun CMK Uygulama Merkezi tarafından 11-12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde Mitannia Regency
Otel’de düzenlenen CMK Eğitim Semineri, Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM, Prof. Dr. Nevzat ALKAN, Av,
Naim KARAKAYA, Av. Metin NARİN, Av. Volkan GÜLTEKİN ve Av. Selmin Cansu DEMİR’in sunumlarıyla
tamamlandı.
Stajı bitmek üzere olup yakında avukatlık mesleğine başlayacak olan stajyer avukatlarımızın mesleki
donanımlarını attırmayı amaçladığımız seminerde sunumlarıyla katkı sağlayan eğitimci arkadaşlarımıza ve
eğitime katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

DEMOKRASİ İÇİN EŞİT VE
ADİL BİR SEÇİM …
24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek olan
Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en önemli
seçimlerinden birine; seçim güvenliği, serbest seçim
hakkı, eşit koşullarda propaganda hakkı ve serbestîsi,
OHAL koşullarına dair tartışma ve itirazlarla
girmekteyiz. Gerek kutuplaşmış siyasal atmosferin,
gerekse de OHAL koşullarının tüm ağırlıyla hissedildiği,
demokratik kazanımlardan uzaklaşıldığı bu seçim
sathında Diyarbakır Barosu olarak adil ve şeffaf bir
seçim açısından siyasal iktidara, demokratik gereklilik
ve olgunluğa yaraşır bir seçim zeminini sağlamanın
sorumluluğunu ve yükümlülüğünü hatırlatmak isteriz.
Bilindiği üzere eşit ve adil bir seçim demokrasinin
vazgeçilmez temel unsurudur.

18.05.2018

Kürt Meselesinin çözümünden vazgeçilmesi
ve tekrar şiddet sarmalına itilmesiyle başlayan ve
akabinde 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında ilan
edilen OHAL ile devam eden süreçte demokrasiden
hızla uzaklaşıldığını toplum olarak gözlemlemekteyiz.
OHAL uygulamalarının kişi ve kurumlarıyla tüm
toplumsal muhalefete yönelik baskı ve tutuklamalara
dönüştüğü, demokrasi ile hiçbir bağının bulunmadığı,
her gün ve her kesimin ifade etmesine rağmen,
bu uygulamalar devam etmekte olup, hükümet
ve siyasi müttefiki dışında hiçbir kişi veya grup
bu yanlışı savunamamaktadır. Siyaseten muhalif
grupların tutuklanmalarının olağan kabul edilmesini
OHAL rejimine, OHAL rejimini de keyfi bir yürütme
tasarrufuna dönüştüren bu anlayıştan dönülmesini
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talep ediyoruz. Bu bağlamda, Kürt meselesini cezaevlerine ve şiddet mecrasına hapsetmekten vazgeçmesi
gereken siyasal iktidarın, temel hak ve özgürlükler alanında ciddi kırılma ve toplumsal kutuplaşmaların ortaya
çıkmasına neden olan yürürlükteki OHAL rejimini sona erdirmesi gerekmektedir. “OHAL rejiminin FETÖ/
PDY örgütüne karşı uygulandığı” gerekçesi nazara alındığında dahi 24 Haziran seçimleri ile OHAL’in amacı
arasında sağlıklı bir bağ kurulamamaktadır. Her şeyden evvel bu uygulamalar seçim ve seçmen güvenliği ile
eşit koşullarda propaganda hakkına halel getirmektedir.
Bir seçimin adil, demokratik ve meşru olmasında propaganda sürecinin demokratik ve herkesin eşit
propaganda imkânlarına sahip olması, en az oy verme ve sayım işleminin dürüstlüğü kadar belirleyicidir.
Başta tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest propaganda hakkının engellenmesi olmak
üzere eşit koşullarda propaganda hakkının tesisi için siyasi tarafların bu haksızlığın giderilmesi için sorumluluk
almaları gerektiği aşikârdır. Bu sorumluluğun siyasi yönü kadar, vicdani, ahlaki ve hukuki bir gereklilik olduğu da
tartışmasızdır. Siyasi rakiplerin eşit koşullar altında yarışmadığı bir seçim atmosferinde seçimin kazananlarının,
adalet dengesinin ahlaki ve vicdani yönünü duyarlı kamuoyunun gözünden kaçırması mümkün olmadığı
gibi, Türkiye’nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin belirlemiş olduğu seçim kriterle rine aykırılık taşımaktadır.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Türkiye’de daha evvel yapılan bazı seçimleri nazara alarak ifade
ettiği “Cumhurbaşkanı seçiminde tüm aday gösteren siyasi partilerin ve bağımsız adayların her seviyedeki
seçim kurulunda temsil edilmesini ve/veya üye tayin etmesini garanti altına alacak şekilde yasal çerçeve
değişiklikleri yapılması tavsiye edilmektedir. Eşit koşulların hükümet tarafından oluşturulması gerekmektedir.”
şeklindeki çağrı ve tavsiyesine hükümeti uymaya çağırıyoruz. Bu bağlamda tutuklu Cumhurbaşkanı adayı
Selahattin Demirtaş’ın eşit koşullarda seçime katılımını sağlamak için tutukluluğunun gözden geçirilerek
serbest bırakılması çağrımızı yineliyoruz.
Demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru olan seçimler temel olarak özgür, güvenli ve baskıların olmadığı bir
ortamda vücut bulmaktadır. OHAL koşulları altında bu ortamın sağlıklı olmadığı gün gibi ortada olup, medyanın
tek bir siyasi anlayışı, ittifakı ve propagandayı seçmenlere ulaştırma gayreti de yine demokrasinin bu ayağını
sakatlamaktadır. Karşıt görüşlerin seçmenlere ulaştırılmasının en temel yolu olan medyanın, seçmenlere seçim
hürriyeti tanıdığı gerçeğinden hareketle, salt bir ittifak veya adayın propagandasına yarayacak haber, ifade ve
kanaat aktarma araçlarının seçmen iradesini sakata uğratarak haksız bir seçim rekabeti doğurduğunu kaygıyla
gözlemlemekteyiz. Bu nedenle medya organlarının da kısıtlanmasına neden olacak her türlü baskı girişiminin
sonlandırılması veya aday, ittifakların ve siyasi partilerin tamamına eşit derecede imkan tanınması için ilgili
kurum ve kişilerin sorumluluklarının gereğini yerine getirmelerini beklemekteyiz. Bu bağlamda Yüksek Seçim
Kurulu ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) şeffaf ve bağımsız olma yükümlülüğünü hatırlatırız.

Diyarbakır Barosu temel hak ve özgürlükler bağlamında seçim güvenliğini demokrasinin vazgeçilmez bir
unsuru olarak görmektedir. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun uyarınca;
YSK “görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız ve tarafsızdır(m.3)”. Bu bağımsızlık ve
tarafsızlık kuralı uyarınca YSK Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkında Kanunun, Anayasanın, uluslararası kurum ve insan hakları belgelerinin YSK’ya ve hükümete
yüklediği yükümlülük kapsamında propaganda hürriyetinin ve en önemlisi seçmen iradesinin üstünlüğünün
gözetilerek temel seçim güvenlik normlarına uyulmasını beklemekteyiz.
Diyarbakır Barosu olarak geçmişteki tüm seçimlerde olduğu gibi seçim bölgelerinde, sandıklarda ve il/ilçe
seçim kurullarında üyelerimizle beraber asgari seçim koşullarının uygulanması, temel hak ve özgürlüklerin
sekteye uğramaması, Adil ve dürüst bir seçimin gerçekleşmesine katkıda bulunmak için 24 Haziran 2018
tarihinde yapılacak Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde oy verme ve sayım işlemlerinin sonuna kadar
gözlem ve tespitlerde bulunacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz.
Seçim sürecinde ve seçim gününde demokratik koşulların tesisi için çağrımızın gereğinin yerine getirilmesi
için tüm kurum, kuruluş ve siyasi taraflara çağrımızı yinelemekteyiz.
Diyarbakır Barosu Başkanlığı Adına
Diyarbakır Barosu Başkanı
Av. Ahmet ÖZMEN
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AİHM’İN ROBOSKİ KATLİAMINA İLİŞKİN
KARARI HAKKINDA ORTAK AÇIKLAMA

Geçtiğimiz hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM), Türkiye tarihinin en önemli katliamlarından
biri olan Roboski başvurusunu iç hukuk yollarının
tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez buldu
(Selahattin Encü ve Diğerleri/Türkiye, no. 49976/16,
17.5.2018).
AİHM bu kararıyla sadece son zamanlarda
sıklıkla yaptığı üzere etkililiği son derece tartışmalı
olan Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) tüm kusurlarını
örtmekle kalmadı, Türkiye’nin Roboski davasında
somutlaşmış cezasızlık politikasını da onaylamış oldu.
Çoğu çocuk 34 kişinin can verdiği bu vakaya ilişkin
hiçbir sorumluluğunu yerine getirmeyen hükümete de
benzer vakalar için yeşil ışık yakmış oldu.
Oysa aynı AİHM, 1990’larda Türkiye’nin
Güneydoğusunda gerçekleşen birçok karanlık insan
hakları ihlalini aydınlatarak, başta Kürt halkı olmak
üzere tüm toplum için bir umut kaynağı olmuş,
hakikatin karanlığa gömülmesine müsaade etmemişti.
Evrensel değerlerin savunucusu olan bir İnsan Hakları
Mahkemesinin beklenen bu yaklaşımını, benimseyen
AİHM kararları şu iki temel ilkeye dayanıyordu:
Devletlerin yükümlülükleri sadece teorik ve
kâğıt üzerinde olmayıp, pratik ve etkili olmalı,
Sözleşmedeki güvenceleri pratik ve etkili kılacak
şekilde yorumlanmadır.
İç hukuk yollarının tüketilmesi gerekliliği kuralının
belli bir esneklik ve aşırı formalizmden uzak bir şekilde
uygulanması gerekir.
1990’lı yıllarda hiçbir sınır tanımaksızın, hiçbir usule
uymaksızın gerçekleştirilen ağır insan hakları ihlalleri
2010’lu yıllarda çeşitli usul kurallarının içerisinde
ambalajlanmış şekilde karşımıza çıkmaktadır. Şekil
farklı ama sonuç aynıdır: İnsanlar katledilmekte ve
fakat failler cezasız kalmaktadır!
2018 yılında Türkiye’yi uluslararası insan hakları

23.05.2018

standartlarına saygılı bir hukuk devleti olarak gören
hiçbir uluslararası tarafsız gözlemci yoktur. Bu korkunç
tablonun en önemli müsebbiplerinden biri de Roboski
kararını reddeden Anayasa Mahkemesidir. Yüzlerce
gazetecinin tutuklanmasına, on binlerce kişinin işsiz
kalmasına, OHAL KHK’lerinin keyfi düzenlemelerine
yeşil ışık yakan Anayasa Mahkemesi, Roboski kararında
da başvurucular tarafından öngörülmesi imkansız
gerekçelerle başvuruyu reddetmiştir. Gerçekten de
Roboski kararı bir başvurunun Bölüm seviyesinde,
eksik belgelerin tamamlanmasına ilişkin avukatın
sunduğu mazeretin kabul edilmemesi nedeniyle ret
kararı verilen ilk ve tek karardır!
Tam da bu nedenlerle iç hukuk yollarının
tüketilmesinde aşırı formalizmden uzak durulması
gerekliliğini vurgulaması gereken AİHM, tam tersini
yapmakta, Anayasa Mahkemesi’ne her konuda verdiği
açık çekle Türkiye’de giderek derinleşen insan hakları
ve hukuk devleti krizinin ana ortağı haline gelmektedir!
Biz, evrensel insan hakları ve hukuk devleti
ilkelerinin önemine inanan insan hakları örgütleri olarak
tarihin en kanlı katliamlarından biri olan Roboski’yi
cezasızlıkla taçlandıran AİHM kararını kınıyor, AİHM’i
Türkiye hükümetine ve Anayasa Mahkemesine verdiği
açık çekin yarattığı tahribata son vermek için Türkiye
davalarında 1990’lı yıllarda benimsediği insan odaklı
yaklaşıma dönmeye davet ediyoruz!
Ve uyarıyoruz: Cezasızlığı hoşgören bir insan
hakları mahkemesi insanların umudu olamaz!
İnsanların umudu olamayan bir uluslararası
mahkeme, kendi sonunu da kaçınılmaz kılar!
Diyarbakır Barosu
Hak İnsiyatifi
İnsan Hakları Derneği
Mülkiye İnsan Hakları Merkezi
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
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ROBOSKİ KARARINI VEREN AİHM’E
FAKS ÇEKME EYLEMİ...
23.05.2018

Aralarında Diyarbakır Barosu, Hak İnsiyatifi, İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Mülkiye İnsan Hakları Merkezi,
Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) bulunduğu 5 insan hakları kurumu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
(AİHM), Türkiye tarihinin en önemli katliamlarından biri olan Roboski başvurusunda iç hukuk yollarının
tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez kararını veren AHİM’e faks gönderdi.
Dağkapı Büyük Postanede yapılan Faks çekme eylemine, Baro Başkanımız Ahmet Özmen, İHD Diyarbakır
Şube Başkanı Abdullah Zeytun, TİHV Diyarbakır Temsilcisi Barış Yavuz yve çok sayıda meslektaşımız katıldı.
AİHM’in Roboski katliamı davasına karşı hazırlanan dilekçeler insan hakları temsilcileri tarafından imzalandıktan
sonra Fransa’nın Strasbourg kentinde bulunan AİHM ‘e fakslandı.
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BAROMUZ KULP KATLİAMI DAVASINDA...

24.05.2018

Diyarbakır ili Kulp İlçesi Alaca Köyünde 1993 yılında gözaltında katledilen 11 sivil yurttaşın faillerinin
yargılandığı ve kamuoyunda “Kulp Davası” olarak bilinen davanın Ankara 7.Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün
(24.05.2018 ) yapılan duruşmasına Baromuz Yönetim Kurulu Üyesi Av. Neşet Girasun katılmıştır. Esas
hakkında mütalaa verilen duruşmada, dosya savcısı sanık Tuğgenaral Yavuz Ertürk için beraat istemiştir. Karar
duruşması 19 Eylül 2018 tarihine bırakılmıştır.
Diyarbakır Barosu olarak yargılamanın başından beri takip ettiğimiz Kulp Davası’nın takipçisi olacağımızı
bir kez daha belirtmek isteriz.

ALADAĞ DOSYASININ TAKİPÇİSİ OLMAYA
DEVAM EDİYORUZ...
24.05.2018
Adana’nın Aladağ ilçesinde 11 çocuğun hayatını kaybettiği yurt yangını ile ilgili olarak açılan davanın duruşmasına
katıldık. Duruşma öncesinde Aladağ kaymakamı hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve kaymakam hakkında da
soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca yangına müdahale eden itfaiye çalışanları hakkında açılan dava dosyası hakkında
birleştirme kararı verilmiştir. Dosyada bulunan 2 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken duruşma
07.09.2018 tarihine ertelendi. Davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz.
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ULUSLAR ARASI GÖZALTINDA KAYIPLARA KARŞI
MÜCADELE HAFTASI
26.05.2018
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Her yıl 17- 31 Mayıs tarihleri arasında “Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası”
münasebetiyle çeşitli anma etkinlikleri düzenlenmektedir. Bugün burada gözaltında zorla kaybettirilen
kayıplarımızın akıbetini sormak ve faillerden hesap
sormak için bulunuyoruz.
Dünya’nın farklı bölgelerinde yaşanan savaş ve
çatışma ortamları ardında binlerce “Zorla Kaybettirme”, “Faili Meçhul” ve “Toplu Mezar” bırakmıştır. Nazi
dönemi Almanya’sında, Arjantin, Şili gibi birçok Latin
Amerika Ülkesi ve yakın dönemde Sri Lanka, Suriye
ve Irak gibi ülkelerde devletler gözaltında zorla kaybettirmeyi sistematik bir yok etme yöntemi olarak
devreye sokmuşlardır. Türkiye ve Kürdistan coğrafyasında da son 30 yılı aşkın çatışma ortamında, devlet
ve devlet adına hareket eden paramiliter güçlerce

sayısız yaşam hakkı ve ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirilmiştir. Özellikle gözaltına alınarak zorla kaybettirilmeler, faili meçhul siyasi cinayetler, yargısız infazlar, toplu mezarlar bu ağır insan hakları ihlallerinin
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Evinden, işyerinden, sokaktan, yapılan bir yol kontrolü sırasında
veya yürütülen bir askeri operasyon anında gözaltına
alınarak zorla kaybettirilen ve faili meçhul cinayetlere
kurban gidenlerin sayısının 17.000 civarında olduğu
ifade edilmektedir.
Değerli Basın Emekçileri,
Zorla kaybettirme, “BM Kişilerin Gözaltında Kayıptan Korunmaları ile İlgili Uluslararası Sözleşme”
sinin 5. Maddesine göre yaygın ve sistematik işlenmesi durumunda insanlığa karşı işlenen bir suç olarak
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sayılmaktadır ve bu mahiyetteki bir fiil yürürlükteki
uluslararası hukukun yaptırımlarına tabidir. Uluslararası mevzuat ve Türkiye Ceza Yargılamasında da
insanlığa karşı işlenen suçlara zamanaşımının uygu-

suçlara ilişkin önemli tespit ve bilgiler içermiştir. Ancak, bu dosyalardaki yargılamaların uzunluğu, delillerin zamanında toplanmaması, sanıkların tutuksuz yargılanması, yargılamaların güvenlik gerekçesiyle bölge

lanmayacağı açık bir şekilde hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca, sözleşmeyi imzalayan devletler, kendi egemenliği altında bulunan topraklarda “zorla kaybettirme” fiilinin engellenmesi için gerekli tedbirleri alma
yükümlülüğü altındadır. Türkiye ise ısrarla yaşanan
acılarla yüzleşmekten, söz konusu sözleşmeyi imzalamaktan kaçınmaktadır.

dışındaki illere taşınması gibi uygulamalar, söz konusu yargılamaların göstermelik olduğunu, asıl gayenin
failleri beraat ettirmek suretiyle aklamak olduğunu
ortaya koymuştur. Zorla kaybettirmeler nasıl sistematik olarak uygulanmışsa, faillere yönelik olarak da
sistematik olarak cezasızlık politikası uygulanmıştır.
“Zorla kaybettirme” suçlarının münferit vaka olarak
ele alınıp, 20 yıllık zamanaşımının uygulanması cezasızlık politikasının en bariz örneğini oluşturmaktadır.

Yaşanan savaş ve çatışmalar esnasında gözaltında
zorla kaybettirmeler bu kadar yaygın ve sistematik
bir biçimde işlenmesine rağmen zorla kaybettirmelere ilişkin devlet tarafından etkili bir soruşturma yürütülmemiş, dava dosyaları raflarda bekletilmek suretiyle sürüncemede bırakılmış ve birçoğu da 20 yıllık
zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle kapatılmıştır.
Kamuoyuna da yansıyan bazı dosyalarda düzenlenen iddianame ve dosya ayrıntıları, devletin ve devlet adına hareket eden kişi ve oluşumların işledikleri

Coğrafyamızda 1915 Ermeni Soykırımı ile başlayan ve 1937-38 Dersim Katliamı ile devam eden
zorla kaybettirme uygulamaları, Türkiye’nin yüzleşmesi gereken bir gerçekliktir. Çünkü biliyoruz ki bu
ülkede çoğu faili meçhul cinayete kurban giden ve
dağ taş demeden çocuklarının kemiklerini arayıp bir
mezar taşı yapmak isteyen anaların hakikatiyle yüzleşmedikçe, bu topraklarda gerçek bir adaletten bahsedilemeyecektir. Dolayısıyla yıllardır biz insan hak-
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ları savunucuları olarak “Kalıcı toplumsal bir barışa
dayalı yaşamı inşa etmenin yolunun, ancak geçmişle
yüzleşmekten geçebileceğini” ifade etmek istiyoruz.
Karanlıkta kalan tüm bu olayların aydınlatılması için
devletin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek, kayıpların akıbetlerini ortaya çıkarması ve failleri
bulup cezalandırması yıllarca yas tutan annelerimizin
yüreğine bir nebze de olsa su serpecektir.
Değerli Basın Emekçileri,
İstanbul, Diyarbakır, İzmir’de kayıp yakınları tarafından adalet talebiyle oturma eylemleri düzenlenmektedir. İstanbul’da 687’inci, Diyarbakır’da 485’nci
haftasına ulaşan kayıp yakınları oturma eylemleri kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Ancak OHAL
ve “güvenlik” gerekçesiyle, demokratik gösteri ve
etkinliklere Valilikler tarafından getirilen yasaklamalar, kayıp yakınlarının seslerini duyurmalarına mani
olmakta, meydanlardan dile getirilen adalet talebi kapalı alanlara hapsedilmektedir.
Diyarbakır’da 16 Ağustos 2016 tarihinden itibaren, Valilik tarafından tüm eylem ve etkinliklerin ikinci
bir duyuruya kadar yasaklanması nedeniyle, her hafta
kesintisiz devam eden oturma eylemleri İHD Diyarbakır Şube binasında sürdürülüyor. İHD Diyarbakır
şubesi ve kayıp yakınlarının yasağın kaldırılması talebiyle yaptığı başvurular ise reddedilmiştir. Diyarbakır
kayıp yakınları, yıllarca Koşuyolu Parkı Yaşam Hakkı Anıtı önünde gerçekleştirdikleri adalet eylemini,
maalesef tam 91 haftadır kapalı bir mekânda, İHD
Diyarbakır Şube binasında gerçekleştirmek zorunda
bırakılmıştır.
Yaz kış demeden, kavurucu sıcakta veya dondurucu ayazda, ısrarlı adalet arayışından bir adım geri
atmayan kayıp yakınları, hiç şüphesiz ki eylemlerini
sürdürmeye devam edecektir. Bu vesileyle sivil toplum örgütlerini, insan hakları savunucularını ve vicdan sahibi herkesi, yasaklara rağmen adalet isteğini
sürdüren kayıp yakınlarının çabalarına ortak olmaya
ve her cumartesi saat 12.00’de İHD Diyarbakır şube
binasında gerçekleşen kayıp yakınları oturma eylemine katılarak dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz

Değerli Basın Mensupları,
Biz insan hakları savunucuları olarak buradan bir
kez daha sesleniyoruz;
Her şeyden önce zorla kaybettirilenlerin akıbetleri
ortaya çıkarılmalı ve zorla kaybedilenlerin bulunması,
faili meçhul cinayetler sonucu katledilenlerin faillerinin ortaya çıkarılması için devletin tüm arşivlerini açması gerekmektedir.
Kayıpların akıbetilerinin ortaya çıkarılmasıyla ilgili
yapılan mezar açma işlemlerinin ilgili uluslararası standartlar gözetilerek yapılması, mezarların iş makineleri
ile özensiz bir biçimde açılarak kayıplara ait buluntuların tahrip edilmesinin/kaybolmasının önüne geçilmesi
gerekmektedir.
Hükümeti, “BM Kişilerin Gözaltında Kayıptan Korunmaları ile İlgili Uluslararası Sözleşme”yi imzalamaya ve sözleşme gereklerini yerine getirmeye davet
ediyoruz.
Yargı mensuplarını, sistematik cezasızlık politikasından vazgeçmeye ve uluslararası belgelere göre
insanlık suçu olan tüm kayıp vakaları konusunda etkin bir yargılama yürütmeye, uluslararası sözleşmeler
uyarınca bu suçlar için zamanaşımı hükümlerini dikkate almamaya çağırıyoruz.
Bu topraklarda bir daha benzer acıların yaşanmaması, hakikatlerin ortaya çıkarılması ve toplumsal
barışın tesisi için “Geçmişle Yüzleşme ve Hakikatleri
Araştırma Komisyonu”kurulmasını talep ediyoruz.
İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Temsilciliği
Diyarbakır Barosu
Diyarbakır Tabip Odası
Hak İnisiyatifi Diyarbakır Temsilciliği
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ÇOCUKLARI SANATLA BULUŞTURDUK.

28.05.2018

Baromuz Çocuk Hakları Merkezi ve Mordem Sanat Derneği’nin işbirliği ile köy okullarında eğitim gören ve
sanata ulaşma imkanı olmayan çocukları sanatla buluşturduk.
Çocuklara yönelik tiyatro gösterisinin ilki bugün Silvan ilçesinde Vatan İlkokulunda gerçekleştirildi. Hafta
boyunca Diyarbakır’ın Hazro, Bismil, Çınar ve Lice ilçelerinde etkinliklerimiz devam edecektir.
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DİYARBAKIR BAROSUNUN EV SAHİPLİĞİNDE
BAROLARIN KATILIMIYLA SEÇİM GÜVENLİĞİ
TOPLANTISI YAPILDI...

29.05.2018

Toplantı öncesi yapılan basın
açıklamasında konuşan Baro Başkanımız Av. Ahmet Özmen;
24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimlerde, seçim güvenliği, serbest seçim hakkı, OHAL
tartışmaları ile giriyoruz. Demokrasinin olmazsa olmazının, seçim
güvenliği olduğunun farkındayız.
Özgür ve adil koşullarda seçim
iradesinin sandığa yansıması için,
Baroların hukukun üstünlüğünü
koruma noktasında temel görev
ve sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Diyarbakır Barosu olarak,
her seçimde gözlemci sıfatıyla seçimlerin adil geçmesi, temel hak ve
özgürlük ihlali yaşanmaması açısından görevi aldık. 24 Haziran’da
ise tüm barolar güçlerimizi birleştirerek, ortak bir çalışma zemini içerisine girdik. Ortak bir çalışma yürüteceğimizi paylaşmak istiyoruz.
24 Haziran öncesinde aday
olan tüm siyasi partilerin eşit
propaganda hakkına sahip olması çok önemli. Propaganda süreci

oy verme ve sayım işlemi kadar
önemlidir. Başta OHAL koşulları
ve Cumhurbaşkanı adaylarından
Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olması, kabul edilemez ve adaletsizliktir. Diyarbakır Barosu olarak
yaptığımız basın açıklamasıyla, Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması, eşit propaganda imkanlarının oluşturulması yönünde yargıya
çağrıda bulunduk. Bu sorumluluk
Selahattin Demirtaş ve bütün
adayların sorumluluğundadır. Selahattin Demirtaş için daha önce
yaptığımız çağrıyı yineliyoruz.
Seçim güvenliği temel gündemlerimizden biridir. 16 Nisan’da
bugüne toplumun her kesiminde
referandum meşrutiyeti tartışmaları var. Son dönemde seçim
yasasında yapılan değişiklik ile
aynı apartmanda oturanların farklı
sandıklarda oy kullanması, sandık
kurulu başkanlarının değiştirilmesi
ciddi tartışmalara neden olmuştur.
Seçim uygulamalarının hiç bir kuşkuya mahal vermemesi durumun-

da olması gerekiyor. İki gün önce
sandıkların taşınması yönünde
karar verildi. Valilik ve il seçim kurulu başkanlarının talepleri kabul
edildi. Sandıkların birleştirilmesi
bölgemize tekabül ediyor. YSK’nın
açıklamasına göre 270 bin seçmenin etkilendiğini görüyoruz. Bunun
seçim güvenliğine gölge düşüreceğine, asıl olanın sandığın ayağına götürülmesidir. Taşımalı sandık
sistemi anti demokratik uygulama
olduğunu belirtiyoruz.
Tüm Barolar olarak, seçimler
sonrasında tartışmaların yaşanmaması, hak ve özgürlüklerin yok sayılmaması, adil bir seçim yapılması
için 24 Haziran’da il ilçe seçim kurullarında, sandıklarda görev alacağımızı belirtiyoruz. Sensiz Olmaz
hareketi ile Barolar ortak çalışma
yürütüyor. Bugün ki toplantıda
son şeklini alacaktır. Bu proje ile
her okula bir avukat projesinde temel amacımız, her okulda bir meslektaşımızın bulunmasıdır.
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BARO BAŞKANLARININ SEÇİM GÜVENLİĞİNE
İLİŞKİN DİYARBAKIR TOPLANTISININ SONUÇ
BİLDİRGESİ...
ADİL BİR SEÇİM İÇİN BİR ARADAYIZ!
29.05.2018

24 Haziran 2018 tarihinde özü itibariyle “Baskın
Seçim” niteliği taşıyan yeni bir seçim süreci yaşanacaktır.
Seçim Kanunu’ndaki son değişikliklerle 24 Haziran’da ve OHAL koşullarında yapılacak seçimlerde, vatandaşlarımızın kaybettikleri güveni yeniden sağlamak,
oy kullanmaya teşvik etmek, iradenin sakatlanmasını
engellemek ve elde edilen sonuçların meşruiyetinin
tartışılmadığı bir atmosfere ulaşabilmek, adalet arayışı
içerisinde olan avukatlar için temel bir görevdir. Diğer
yandan, yeni bir sistemi ifade eden seçime giderken,
değişen mevzuatın hukuki çerçevesinin tayininde avukatların aktif görev almaları, yukarıda belirtilen amaca erişilmesinde temel etmen olacaktır. Bu gerekler
sağlanır ise yurttaşların seçme haklarını özgürce kullanmak konusundaki haklı endişelerinin aşılabileceği
inancındayız.
Bu nedenlerle her seçimde yapmış olduğumuz çalışmaları bu defada “Her ilde, her okula bir avukat”
hedefiyle yinelemekteyiz. Sandık güvenliği konusunda, aşağıda isimleri bulunan 16 Baronun da içinde bulunduğu toplam 29 Baro ve Sensiz Olmaz Hareketi,
eşgüdüm ile çalışarak adil, eşit ve özgür seçim koşullarının oluşmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu kapsamda ilk toplantı 17 Mayıs 2018 tarihinde
Ankara Barosu’nda, ikincisi 22 Mayıs 2018 tarihinde
İstanbul Barosu’nda yapılmıştır. Bugün de aynı amaçlarla Diyarbakır Barosu ev sahipliğinde toplanılmış
olup toplantıya 16 Baro Başkanı ile yönetim kurulu
üyeleri ve meslektaşlar katılmıştır.
Bu süreçte; İstanbul toplantısında Seçim Güvenliği
Eğiticileri Eğitimi verilen Baro Başkanlarının kendi illerinde, meslektaşlarının eğitimine katkıda bulunması
hedeflenmiştir.

Seçim güvenliği konusunda özellikle risk oluşturan
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki tüm barolara ve meslektaşlara destek olunması gereği, ayrıca
ve özel olarak tartışılması gereken önemli bir husus
olarak saptanmıştır. Bu doğrultuda, Diyarbakır toplantısında önceki seçimlerden çıkarılan sonuçlar itibariyle
riskli sandıkların tespiti ve bu sandıklara ilişkin alınacak önlemler ile Bölgede seçmen iradesini sakatlayan
kamu gücünün kullanıldığı alanlar ve yöntemler konu
edilmiştir.
Barolar, Temel Hak ve Özgürlükler bağlamında,
seçim güvenliğini demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak görmektedirler. Avukatlık Kanununun 76
ve 95. maddeleri Barolara bu görev ve sorumlulukları
yüklemektedir. Yüksek Seçim Kurulu’nun Teşkilat ve
Görevleri Hakkındaki Kanunu uyarınca da, YSK ve seçim kurulları görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini
kullanırken bağımsız ve tarafsız olmak zorundadır. Bu
bağımsızlık ve tarafsızlık kuralı uyarınca, propaganda
hürriyetinin ve seçmen iradesinin üstünlüğünün gözetilerek, temel seçim güvenlik normlarına uyulmasını
beklemekte ve izlemekteyiz.
Bu gerekçelerle aşağıda isimleri yazılı Barolar olarak yurttaşları özgürce oy kullanmaya çağırırken yalnız
olmadıklarını, sandık başındaki avukatların onlar için
güvence olacağını bilmelerini bir kez daha vurgularız.
DİYARBAKIR -ADANA-ADIYAMAN -ANKARAANTALYA -BATMAN -BİNGÖL -BURSA -DÜZCE
-GAZİANTEP -İSTANBUL -KOCAELİ -MUŞ
-ŞANLIURFA -ŞIRNAK -VAN
BAROLARI BAŞKANLIĞI
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ŞEMDİNLİ’DE YAŞANAN İŞKENCE VAKASINI
YERİNDE İNCELEDİK….
02.06.2018

31 Mayıs 2018 tarihinde Hakkâri ili Şemdinli ilçesi Kurgan Köyü
Yufkalı mezrasında hayvan otlatan
köylülere kolluk kuvvetleri tarafından işkence ve kötü muamele
yapılması olayına ilişkin Diyarbakır Barosu, Van Barosu ve Hakkâri
Barosu Başkan ve Yönetim Kurulu
üyeleri 02.06.2018 tarihinde inceleme, gözlem ve raporlama için
olayın yaşandığı Yufkalı Mezrasına
gitmiştir.

İşkence ve kötü muameleye
maruz kalan köylüler ve olayın
tanıklarından detaylı bilgiler alınmıştır. Köyde yapılan gözlem ve
tespitlerden sonra Şemdinli ilçe
merkezine gidilmiştir. Şemdinli ilçesinde Hakkâri Baro Başkanı Av.
Zeydin KAYA, Van Barosu Başkanı
Av. Murat TİMUR ve Diyarbakır
Barosu Başkanı Av. Ahmet ÖZMEN tarafından basına kısa bir
bilgilendirme toplantısı yapmıştır.
Her üç Baro Başkanı da yapmış ol-

dukları açıklamada; yaşananların
açık bir işkence ve kötü muamele
olduğunu bu ve benzeri olayların
son zamanlarda özellikle Şemdinli’de yaşandığını, işkencenin ve
kötü muamelenin bir insanlık suçu
olduğunu, bu suçu işleyenlerin
derhal açığa alınması gerektiğini
ve soruşturma dosyasının takipçisi
olacaklarını belirtmişlerdir. Hazırlanacak rapor en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.
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HAKKARİ İLİ ŞEMDİNLİ iLÇESİ KORGAN KÖYÜNDEKİ
İŞKENCE VAKIASINA iLİŞKİN HAZIRLANAN RAPOR
KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI....
05.06.2018
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HABERLER
06.06.2018

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN (ABD) ADANA
KONSOLOSU LİNDA STUART SPECHT , BARO
BAŞKANIMIZI VE YÖNETİM KURULUNU
ZİYARET ETTİ...
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Adana Konsolosu Linda Stuart Specht , Baro Başkanımızı
Ve Yönetim Kurulunu ziyaret etti...

HABERLER
07.06.2018

Acı
Kaybımız…
Baromuz üyesi,

İnsan Hakları Derneği MYK üyesi ve İHD
Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyesi değerli
meslektaşımız Avukat Muhterem SÜREN 06.06.2018
tarihinde yaşamını yitirmiştir.
İnsan hakları alanında değerli emekleri olan
mücadeleci meslektaşımızı saygı ve şükranla anıyor ve
kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz.
Değerli meslektaşımızın kederli ailesine, yakınlarına
ve tüm sevenlerine taziyelerimizi ve baş sağlığı
dileklerimizi sunarız.
Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu adına
Diyarbakır Barosu Başkanı
Av. Ahmet ÖZMEN
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İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTUK...

12.06.2018

Diyarbakır Barosu her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğinde üyeleriyle buluştu.
Kebapçı Hacı Halid’de düzenlenen iftar yemeğine yaklaşık 500 kişi katıldı. Oldukça samimi bir
ortamda geçen yemeğimize katılan tüm üyelerimize ve ailelerine teşekkür ederiz.
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LİSELİ GENÇLERE YÖNELİK İŞKENCEYE SUÇ
DUYURUSU...
12.06.2018

08.06.2018 tarihinde İstanbul Kadıköy’de lise öğrencilerine gözaltı anında uygulanan işkence
ve kötü muameleden dolayı kolluk kuvvetleri hakkında baromuz 11.06.2018 tarihinde suç
duyurusunda bulunmuştur.
Yaşanan bu ağır insan hakları ihlalinin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.
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DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA STK’LARI
SURUÇTA BULUŞUYOR...
16.06.2018

Bilindiği üzere ülkemizde hem genel hem de Cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. Elbette ki tüm kesimler açısından büyük öneme sahip bu seçim sürecinde halkın beklentisi,
siyasi rekabetin demokratik olgunluk içerisinde gerginlikten uzak bir şekilde yürütülmesidir.
Ancak halkın bu beklentisi maalesef 14 Haziran
2018 tarihinde Şanlıurfa ilinin Suruç ilçesinde gerçekleşen ve 4 kişinin ölümü ile birçok kişinin yaralanmasıyla
neticelenen olaylar nedeniyle akamate uğramıştır. Bu
acı ve ağır vaka neticesinde siyasetin seçim sürecindeki
atmosferi, istenmeyen olayların gelişimine potansiyel
ortam oluşturmuştur. Hemen hatırlatmak isteriz ki; hiçbir seçim veya yarış insan yaşamından kıymetli olamaz
ve insanın yaşam hakkıyla kıyaslanamaz.
Demokratik düzenin olmazsa olmaz koşullarından biri olan ve halkın yönetime doğrudan katılımını
ve yönetimi belirlemesini sağlayan seçimlerin, seçime
katılan tüm kesimlere yüklediği sorumluluklar vardır.
Bu sorumlulukların başında, sağduyulu açıklamalar ve
davranışlarla seçim atmosferinin gerginliklerden uzak
bir şekilde yaşanmasını sağlamak gelmektedir. Bu sorumluluğun gereği olarak, Suruç ilçesinde yaşanan bu
vahim olay neticesinde tarafları telkin edici ve gerginliği
azaltıcı sağduyulu yaklaşımların tüm siyasi partiler ve
ilgililerce gösterilmesi elzemdir. Diğer taraftan tüm kesimlerin de bu sağduyulu yaklaşımların gerçekleşmesini
ve normalleşmeyi sağlayacak ortamların oluşmasına
yardımcı olması gerekmektedir.
İşte bu nedenle, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde
bulunan sivil toplum kuruluşları olarak birlikte, Suruç
ilçesinde gerçekleşen bu vakaları araştırmak, mevcut
gerginliği azaltmak ve üstümüze düşen toplumsal görevi yerine getirmek amacıyla 17 Haziran 2018 tarihinde
yani Pazar günü Suruç ilçemizi ziyaret etme kararı almış
bulunmaktayız.
Başta Suruç ilçesindeki vaka neticesinde hayatını
kaybeden tüm yurttaşların kederli ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunmakla birlikte, tüm siyasi partileri, tarafları ve ilgili herkesi sağduyulu açıklamalarda bulunmaya ve davranmaya davet etmekteyiz.

Muhtemel provokasyonların ve olası istenmeyen olayların ancak bu şekilde önüne geçilebileceğini önemle
belirtmek isteriz.
Saygılarımızla
DİSK Diyarbakır Şubesi
İnsan Hakları Derneği Şanlıurfa Şubesi
Diyanet-Sen Diyarbakır Şubesi
Şanlıurfa Barosu
Diyarbakır Barosu
Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Diyarbakır Diş Hekimleri Odası
Şanlıurfa Girişimci İş Kadınları Derneği
Diyarbakır Eczacılar Odası
Şanlıurfa Sanayici ve İş Adamları Derneği
D.bakır Esnaf ve San. O. Birlg. ve Bağlı 42 Meslek
Odası
Şanlıurfa Tabip Odası
Diyarbakır İş Kadınları Derneği
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Diyarbakır Mermerciler Derneği
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası
Diyarbakır Organize Sanayi İş Adamları Derneği
Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği
Diyarbakır Serbest Muh. Mali Müşavirler Odası
Diyarbakır Tabip Odası
Diyarbakır Ticaret Borsası
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği
Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği
Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği
Hak İnsiyatifi
İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi
KESK Diyarbakır Şubesi
MÜSİAD Diyarbakır Şubesi
Ortadoğu Sanayici Genç İşadamları Derneği
Özgürlükçü Hukukçular Derneği Diyarbakır Şubesi
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilciliği
Türkiye Mim. ve Müh. O. Bir. Diyarbakır İl Koor.
Kurulu
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SURUÇ’A GİTMELERİ ENGELLENEN STK’LARDAN
BASIN AÇIKLAMASI…
17.06.2018

Basın açıklamasında Baro Başkanımız Av. Ahmet
ÖZMEN sözlerine ;
Değerli Basın mensupları;
Hepinizin bildiği üzere 24 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri yapılacaktır.
Biz Diyarbakır Sivil Toplum kuruluşları olarak Demokratik, Özgür ve Adil bir seçim yaşanması, seçim
güvenliğinin sekteye uğramaması için propaganda sürecinde ve seçim günü temel hak ve özgürlüklerin ihlal
edilmemesi için sandık başında olacağımızı, bu süreçte
sivil toplum olarak üzerimize düşen demokrasiye katkıyı yapacağımızı; STK’lar olarak demokratik, adil ve eşit
bir seçim yaşanması, amacıyla tüm görevlerimizi yerine
getireceğimizi defalarca deklere ettik.
Ayrıca OHAL sürecinden bu yana ne yazık ki kutuplaşan, gergin bir siyasi ortamın içerisinden geçiyoruz.
Bu siyasal gerginliğin toplumsal bir gerginliğe dönüştüğünün hepimiz farkındayız. Defalarca siz değerli basın
mensupları aracılığıyla siyasetçilere, yetkililere bu toplumsal ve siyasal kutuplaşmanın ortadan kaldırılması
için çağrıda bulunduk. Ne yazık ki bu seçim sürecinde
gerginliğin daha da arttığının hepimiz şahidiyiz.
Biz demokratik olgunluk içerisinde, herkesin özgürce ve eşitçe propagandasını yapabildiği, adil ve özgür

bir seçim olmasını talep ettik. Bildiğiniz üzere Suruç ilçesinde acı ve hiç birimizin arzu etmediği bir hadise yaşandı, 4 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Yaşanan olay sonrasında biz Diyarbakır’daki STK’lar, Urfa’daki STK’lar ile
beraber Suruç’a, hem yaşamını yitirenlerin ailelerine
ziyarette bulunmak hem de Suruç ve Urfa’daki yetkililerle buluşmak üzere bir heyet oluşturduk. Bu heyete
Barolar, Tabip Odaları, Ticaret Sanayi Odası, Diyarbakır
Esnaf ve Sanatkârlar odaları birliği, TMMOB, İş İnsanları, Diş hekimleri gibi çok geniş tabanlı STK bir araya geldik. Ne yazık ki Diyarbakır’ın çıkışında emniyet
görevlileri tarafından anti demokratik bir şekilde hiçbir
hukuki dayanağı olmaksızın defacto bir uygulama ile
Urfa’ya gidişimize izin verilmemekte.
Gidiş amacımızı, tarafları sağduyuya davet eden,
sakin olmaya, benzer bir provokasyonun yaşanmaması için çağrımızda imzası bulunan tüm STK temsilcileri
dün gece saat 03.00 dolaylarında emniyet birimleri tarafından tek tek aranarak, Urfa’ya gidişimize izin
verilmeyeceği yönünde bize bildirimde bulundular. Biz
yine bu sabah belirlediğimiz saatte Diyarbakır’ın çıkışında Şanlıurfa’ya gitmek ve heyetimizin gidiş amacını
gerçekleştirmek üzere toplandık. Emniyet görevlileri ile
yaptığımız görüşmelerde gidişimize izin verilmeyeceği
ve gitmemiz durumunda bizlere müdahalede bulunacaklarını net bir dille aktardılar. Üstleriyle görüşmeleri
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talebiyde bulunduk. Yaptıkları görüşmeler sonucunda
aynı karar tekrar tarafımıza bildirildi.

Söz alan Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Başkanı
Mehmet Kaya;

Burada Diyarbakır’da bulunan STK’ların seyahat özgürlükleri engellenmiş durumda. Hiçbir yargısal ve idari
karar olmaksızın bu yapılmakta. Fiili ve antidemokratik
uygulamayla bu yapılmakta. Türkiye demokrasisi açısından büyük bir kayıp, insan hak ve özgürlüklerinin
büyük bir yara aldığı, seyahat özgürlüğünün bizler açısından askıya alındığı bir uygulama ile karşı karşıyayız.
Yine biz burada bulunan STK temsilcilerinin başka bir
kaygısını dile getirmek isterim. Bizler bir ayı aşkın süredir, sesimizin çıktığı kadar seçim güvenliğine ilişkin adil
ve demokratik bir seçimin yaşanmasına ilişkin birçok
çaba ve açıklamada bulunduk. Bu hadise ve engelleme
seçim güvenliği açısından seçmenin zihninde bazı kuşkuları uyandırmıştır.

Bölgede daha öncede seçim öncesi bu tür provokasyonların olduğu belirterek bu tür provokasyonların
seçim güvenliğini tehdit etmekle beraber seçim sonuçlarının üzerinde de kuşkuların oluşmasına neden
olmaktadır.

Bu uygulamanın hukuk dâhilinde açıklanabilir bir
izahının olmadığının altını çiziyoruz. Bu uygulamanın
demokratik hukuk devletinde kabulünün mümkün
olmadığını tekrar dile getirmek istiyoruz. Urfa’da benzer bir provokasyonu engellemek için orada olacaktık.
Ancak gidişimize izin verilmedi, bu uygulamayı şiddetle
protesto ediyoruz.

Sivil Toplum Kuruluşların bu süreçte olaylara dâhil
olması sağduyunun oluşması anlamında önemlidir. Sivil
Toplumun tarafsız ve sağduyulu duruşunun bu süreçlere girmesinin engellenmesi gerek seçim sürecinde
yaşanacak olaylar ve gerekse de seçimin sonucuyla
ilgili bizleri ve toplumu endişelendirmektedir.

Suruç’ta yaşanan olayların bölgenin tamamını kapsayacak bir potansiyel taşıdığına yönelik endişelerimiz
bulunmaktadır.
Ziyaretimizin temel amacı bu tür olaylar karşısında
toplumu sağduyuya davet etmek ve bunların önüne
geçmeye çalışmanın yanı sıra iki aile arasında yaşanabilecek istenmeyen durumların önüne geçilmesine çalışmaktır.
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20 HAZİRAN DÜNYA MÜLTECİ GÜNÜ’NDE
DİYARBAKIR’DAKİ MÜLTECİLERLE BULUŞTUK..
20.06.2018

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 20 Haziran Dünya Mülteci Günü kapsamında Toplum
Gönüllüleri Vakfı ile Suriye’deki iç savaştan kaçarak Diyarbakır’a yerleşen Suriyeli vatandaşlara hakları ve
haklara erişimlerini sağlamalarına yönelik baromuz mülteci hakları komisyonu tarafından bilgilendirme
toplantısı yapılmıştır.
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Barolardan Ortak Ses :

TAHİR ELÇİ’Yİ ALDIĞINIZ YERDEYİZ...
İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun katılmış olduğu tv programlarında Baromuza yönelik tehdit içerikli ve asılsız ithamlarından dolayı; dayanışma, destek
ve aynı zamanda tepkilerini göstermek için İstanbul,
Ankara, Antalya, Bursa, Sakarya,Adana, Adıyaman,
Şanlıurfa, Van, Şırnak ve Batman Baroları ile Değerli
Baro Başkanımız Av. Tahir ELÇİ’nin eşi Türkan ELÇİ,
Diyarbakır Adliye Sarayı önünde bugün (22.06.2018)
saat: 13:30’da yapılan Tahir ELÇİ anma etkinliğine katılmışlardır.
Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Ahmet ÖZMEN sözlerine ;
Değerli basın mensupları;
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Baromuza yönelik sarf ettiği asılsız ve hukuk dışı ithamlara karşı ve
Tahir Elçi’nin faillerini bir kez daha sormak üzere bugün Türkiye’nin dört bir yanından barolar bize destek
ve dayanışmalarını gösterdiler. Tepkilerini ortaya koymak üzere buraya geldiler. Ben hem burada bulunan
barolarımıza hem de özel programlarıyla nedeniyle
buraya gelemeyip açıklamalarıyla destekte bulunan
tüm barolarımıza teşekkür ediyorum.
Diyarbakır Barosu, tarihsel misyonu gereği her
zaman için hukukun üstünlüğü ve insan hakları mücadelesi için çalışmış ve bu mücadeleyi yürütmüştür.
Elbette ki siyasal iktidarlar ve hak ihlalinde bulunanlar
bu mücadeleden rahatsız olabilirler. Ama Diyarbakır
Barosu bu misyonu gereği olarak insan hakları ve
hukukun üstünlüğüne yönelik mücadelesini ebediyen sürdürecektir.
Bugün aramızda İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa,
Adana, Sakarya, Van, Adıyaman, Batman, Urfa, Şırnak
baroları ve sevgili Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi aramızda bulunuyorlar.
Antalya Barosu Başkanı Polat BALKAN sözlerine ;
Değerli barolarımızın temsilcileri ve değerli meslektaşlarım;
Diyarbakır’da bir baro başkanı katledildi. Aradan 2
yıl geçmesine rağmen failleri ve katilleri hala bulunamadı. Öncelikle bu soruşturmayı çok yakından takip
ettiğimizi ve asla bu dosyanın peşini bırakmayacağımızı bildirmek için buradayız.

22.06.2018

Biliyorsunuz sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
bir kaç gün önce akıl almaz ve acımasız , hukuk dışı ve
vicdansız açıklamalarda bulundu. Buna geçmeden
önce ülkemizin içinde bulunduğu manzarayı ortaya
koymak gerekiyor. Hukukun üstünlüğü endeksinde
113 ülkede 101. sıradayız. Basın özgürlüğü endeksinde 160 ülke arasında 157. sıradayız. 2014 yılında
kısman özgür ülkeler arasındayken, 2017 verilerine
göre özgür olmayan ülkeler statüsüne indirgendik.
Bir başka veri seçim demokrasisi olmayan ülkeler arasındayız. OHAL koşullarındayız, kanun üstü kararnamelerle yönetiliyoruz. Bu karanlık tablo yetmez gibi
16 Nisan’da yapılan referandum sonrası birde erken
seçim, baskın seçim gerçeğiyle karşı karşıya kaldık.
Ülkemize yakışmayan bu koşulları iyileştirmemiz gerekirken, ne yazık ki tablo daha da kararmaktadır.
Özellikle sorumluk mevkiinde olan siyasetçiler ayrıştırıcı, ötekileştirici ve düşmanlaştırıcı dilden uzak
durması gerekirken tam tersi çok ağır ve kabul edilemez ithamlarla kutuplaşmanın ateşine benzin dökmektedir.
Bu anlamda her zaman pusulamız, hukuk devletini, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmaktır. Diyarbakır Barosunun yalnız olmadığını, her
durumda ve koşulda Diyarbakır Barosunun yanında
olacağımızı pusulamızın hep evrensel hukuk ilkelerini, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını göstereceğini bir kez daha basın ve kamuoyu ile paylaşmak
üzere bulunmaktayız.
Bizler bu tip baskı, yıldırmaya yönelik söz ve eylemlerle yılacak sinecek insanlar değiliz. Bu açıklamalar öyle vahim açıklamalardı ki bir kişi, Diyarbakır
Barosu gibi köklü bir baroya hem suçlama yöneltmekte hem soruşturmakta hem tutuklamakta ve
hem de mahkum etmektedir. Bu durumun hukuk ile
akıl ve vicdan ile açıklanacak bir tarafı yoktur. Sözün
özü Diyarbakır Barosu yalnız değildir. Antalya Barosu
adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.
Ankara Barosu Başkanı
Hakan CANDURAN SÖZLERİNE ;
Ankara barosu adına hepinizi saygıyla selamlıyoruz.
Rahmetli Tahir Elçi’nin katlinden beri burada tam
130 kere toplantı yapıldı. Üzücü olan, bu toplantıların
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yapılmaya devam edilecek olmasıdır. Çünkü Tahir Elçi’nin failleri ortada yok, failleri arayan yok. Soruşturma
dosyası bomboş. Ama bizler failler bulunup, yargının
önüne çıkarılıp hak ettikleri cezayı alana kadar bu eylemlerimize devam edeceğiz. Rahmetli Tahir Elçi’nin ve
Diyarbakır Barosunun hep yanında olacağız.
Üzülerek söylüyorum İçişleri Bakanı yine kendini
bir mahkeme yerine koyarak kendi kendine hükümler
verip sonuçlar yaratmaya çalışmaktadır. Tam da genel
seçimler öncesi ülkeyi siz ve biz diye ayırmak tam bir
vicdansızlık örneğidir. Biz buraya Diyarbakır Barosu ile
birlikte olduğumuzu ve dayanışma içinde olduğumuzu
göstermek için geldik. Unutulmamalıdır ki barolar savunmanın yılmaz temsilcileridir. Avukatların tarihte hiç
bir muktedire baş eğdikleri ve onlarla uyum içerisinde
oldukları görülmemiştir, görülmeyecektir de... Hele ki
ülkenin İçişleri Bakanı baroları ve avukatları töhmet
altında bırakamaz. Kimse bu yetkiyi içişleri bakanına
vermemiştir. Bu talihsiz açıklama baroları ve avukatları
açık hedef haline getirmektedir. Ali Günday’ı, Tahir Elçi
‘yi de hedef gösterdiler.
Avukat ve barolara saldırının azmettireni hiç şüphesiz bu talihsiz açıklamayı yapanlar olarak hep algıyacağız, hep bileceğiz. Diyarbakır Barosu asla yalnız
değildir. Savunma birdir birliktir, bir olacaktır. Nefret
dolu açıklamayı şiddetle kınıyoruz. Teşekkür ediyorum.

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Necmi ŞİMŞEK
sözlerine ;
Değerli meslektaşlarım ve basın mensupları. Sizi İstanbul Barosu adına saygıyla selamlıyorum.
Ülkemizin son derece kritik ve kırılgın bir ortamda
yapacağı seçim öncesi, Urfa ili Suruç ilçesinde meydana gelen ve 4 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan
bu olayla kırılganlığın daha da arttırıldığının hepimiz
bilincindeyiz. Ben bu menfur olay nedeniyle yaşamını
yitiren bütün vatandaşlarımıza tanrıdan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Değerli arkadaşlarım meydana gelen olayın zamanlaması kadar olayın oluş biçiminin tüm yönleriyle, toplumun bilgisinden kaçırılmak istenmesi ve bazı
yönleriyle delillerin karartıldığı yönündeki izlenimlerin
kamuoyuna akması olayın vehametini daha da artırmaktadır. Şu husus herkesçe ve her kesimce iyi bilinmelidir ki, biz barolar ve avukatlar olayın siyasi yönü
ile ilgili değiliz. Biz, olayların sadece hukuki boyutuyla
ilgiliyiz. Bizi hukuk dışına çıkaran açıklamalarının, suçlayan ifadelerin, bizi kriminalize eden suçlamalara asla
hedefi olamayız. Bunu kabul edemeyiz. Bu suçlama
kimden gelirsen gelsin bu beyhude bir gayrettir. Onun
için Diyarbakır Barosu özelinde ama genelde bütün baroları ve avukatları hedef tahtasına koyan bu zihniyeti
ve bu açıklamaları süreklilik ve daimilik arz eden açıklamaları şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum.
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Burada belirtmek istiyorum, sayın İçişleri Bakanı
haddini aşan, hukuk devleti kurallarıyla asla bağdaşmayan bu açıklamasından umuyorum ki geri dönme nezaketini ve faziletini gösterecektir, göstermelidir. Hukuk devletine yakışan budur. Biz avukatız, hukukçuyuz.
Sayın Hıfzı Veldetoğlu’nun dediği gibi “Gerçek adaletin,
somut anlamda hukuk devletinin yaşama geçirilmediği
yerde insanların can ve mal güvenliği kesinlikle yoktur.
Bizim amacımız bu doğrultuda mücale vermektir.” Sayın Tahir Elçi sırf hukuk mücadelesi verdiği için katledilmiştir. Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen, soruşturmanın devam etmesi, katillerinin halen yakalanamıyor
olmasının bir hukuk devletine yaraşır bir tarafı yoktur.
Bu durum hukuk devletinin bir ayıbıdır.
Değerli arkadaşlarımız biz avukatız, biz dün de bu
uğurda mücadele verdik, yarın da mücadele vereceğiz.
Bu asla unutulmamalıdır. Ben bu vesileyle değerli Tahir
Elçi’nin aziz hatırası önünde bir kez daha tanzim ve
saygıyla eğiliyorum. Bu başarımız daimi olacaktır ve bu,
kaçınılmazdır değerli arkadaşlar.
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN sözlerine ;
Değerli basın mensupları; Biz baro başkanlarımızla
birlikte bir avukatın katledilişinin 130. anmasında bulunuyoruz. Diyarbakır Barosu ve yönetim kurulu üyelerinin yanında olduğumuzu bir kez daha tekrarlamak
istiyoruz. Biraz önce sayın baro başkanımız bahsetti.
Daha önce Ali Günday’ı daha sonra ise Tahir Elçi’ye

katleden zihniyet ve hedef gösteren zihniyet hep aynıydı. Bu ülkenin düşün adamları faili meçhul cinayetlere kurban gittiler. Biz burada bugün hem katillerin ve
faillerin yakalanması hem de yargılanarak hak ettikleri
cezaları almaları için buradayız. Bundan sonra bu ülkede acılar yaşanmasın, hukuk dışı uygulamalar olmasın,
bu ülkede katliamlar olmasın diye buradayız. Geçtiğimiz hafta Suruç’ta meydana gelen ve 4 yurttaşımızın
hayatını kaybettiği vahim olay sonrasında Diyarbakır
Barosunun Şanlıurfa Barosu ile birlikte Suruç’ta itidal çağrısı yapmak, yaşamını yitirenlerin yakınlarına
başsağlığında bulunmak için 30’u aşkın sivil toplum
örgütü, oda sendika ve dernekle birlikte bir basın
açıklamasıyla bunu duyurarak Suruç’a gitmek üzere
yola çıkmışken bir güvenlik kararıyla, nereden geldiği
belli olmayan bir emirle gitmeleri yasaklanmıştır. Diyarbakır Barosu ve Şanlıurfa Barosu bu engellemeye
karşı direnmediler. İlla da gideceğiz diye tutturmadılar. Çünkü amaçları Suruç’ta itidal çağrısı yapmaktı.
Çünkü zaten barolarımızın amaçları toplumu kutuplaştırmış, gerginleştirmiş bir ortamı yumuşatmaya
ve ferahlatmaya çalışmaktı. Bu sebeple amaçlarına
aykırı olduklarını düşündükleri için ama haklı olduklarını da bile bile Suruç’a gitmekten vazgeçtiler. Ama
emrin hukuksuz olduğunu dayanaksız olduğunu dillendirmekten sakınmadılar.
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Sayın İçişleri Bakanı yakışıksız bir uslupla son
derece sert bir tepkiyle, makamının saygınlığına yakışmayan bir uslupla, ötekileştirici, suçlayıcı, adeta
mahkum edici bir üslupla Diyarbakır Barosunu ve
mensuplarını, genelde boraları ve avukatları suçladı,
mahkum etti, kriminalize etti. Biz sayın bakanı bu
üslubu nedeniyle özür dilemeye davet ediyoruz. Elbette bu suçtan dolayı bir yargı süreci başlayacaktır.
Ancak bireysel olarak bir özür beklemekte bizim hakkımızdır. Sayın içişleri Bakanı çok talihsiz açıklamada
bulundu. Bunu dil sürçmesi diye yaptığını düşünemiyoruz. Çünkü iki ayrı televizyon kanalında bunu
tekrarladı.
Bursa Barosu olarak, İçişleri Bakanının üslubunu
ve kullandığı nefret dilini kabul etmediğimizi belirtiyoruz. Diyarbakır Barosu ve Şanlıurfa Barosunun
yanlız olmadığını yanlarında olduğumuz belirtmek
istiyoruz.
Sakarya Barosu Başkanı Av. Zafer KAZAN sözlerine
Söz söylemenin düşünceleri ifade etmenin gerçekten zor olduğu günlerden geçiyoruz. Birliğimizi, huzurumuzu ve hukukumuz son damlasına kadar
muhafaza etmek adına düşüncelerimizi on defa düşünerek söylüyoruz. Çünkü bu ülkede huzur içinde
düşüneceğimiz bir ifade hürriyeti yok. Ama bu ülkeyi
yönetenler başta ki Süleyman Soylu kendisi çok özel
bir yere sahiptir. Çok geniş bir ifade hürriyeti var.
Tehdit edebiliyor, hedef gösterebiliyor, kin ve intikam
duygularıyla topluma kutuplaştırabiliyor. Çok geniş bir
ifade hürriyeti var. Oysa herkesten daha çok sevgi dili,

barış dili, hukuk dilini kullanması gerekirken, bizleri
hedef göstererek bu ülkenin hukukuna sahip çıkanları
adeta linç kültürüne mahkum etmeye çalışıyor.
Bakınız biz ne yapıyoruz, onlar ne yapıyorlar. Biz
hukuk diyoruz. Hukuk ne zaman suç oldu? Tehdit
etmek ne zaman meşru olmuştur? Diyarbakır Barosu sadece tehdit edilmemiştir. Sakarya Barosu tehdit
edilmiştir, Ankara Barosu tehdit edilmiştir, Bursa, İstanbul Barosu tehdit edilmiştir. Hukuk diyen bütün
avukatlar tehdit edilmiştir. Çünkü Diyarbakır Barosu Türkiye’dir, Türkiye Diyarbakır Barosudur. Ayırt
edemeyiz, ayırt etmek, hedef gösterenler bu ülkenin
düşmanlarıdır. Burada ilan ediyorum bu hedef gösterme ve tehdit sonrasında Diyarbakır Barosu Başkanı ve üyelerinin başına her herhangi bir şey gelirse
ilan ediyorum baş sorumlu Süleyman Soylu’dur. Bir
Baro veya Baro Başkanı bu kadar pervasızca tehdit
edilemez.
Geçmişte hedef göstermenin acısını yaşamadık mı?
Bu topraklar Tahir Elçi’nin katledildiği topraklar değil
mi? Neden tekrar hedef gösterip, tekrar faili meçhullere yol açıyoruz? Bunu bir devlet görevlisi nasıl yapabilir? Bu adama sus diyecek biri yok mu? Bu ülkede
demokrasi içinde barış içinde yaşamak suç mu?
Kim onlar diyor? Bizler Gaffar Okan’ız, bizler Tahir
Elçi’yiz. Biz evet belki bu kadar tehditten sonra biz
de buradayız. Tahir Elçi’yi aldığınız yerdeyiz..! Tahir
Elçi’ye katlettiğiniz bu kadim topraklardayız. Buyrun!
Gaffar Okan’ın katledildiği topraklardayız. Bizler Tahir
Elçi, Gaffar Okan’ız. Bizler de Tahir Elçi, Gaffar Okan
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gibi belki bu duruşun bedelini ödeyeceğiz. Ödemeye
de hazırız. Peki günahımız suçumuz hukuk istemek
mi? Suçumuz Gaffar Okan gibi sevgi ve barış tohumlarını ekmek mi? Tahir Elçi gibi demokrasi ve insan
haklarını savunmak mı bizim suçumuz? Bu duruma
dur diyecek kimse yok mu bu ülkede? Eğer kimse
yoksa biz varız, barolar var, avukatlar var.
Bugün Diyarbakır’dayız yarın İstanbul’dayız. Ertesi gün Trabzon, Antalya, Konya, İzmir, Şırnak, Hakkari
, Vandayız, Biz Türkiye’yiz.
Değerli dostlar bu ülkeyi gerçekten seven bir insan, hukuk diyen insanları tehdit edemez. Bizi tehdit
edenlere şunu soruyoruz: Bugün 130. hafta, ey Süleyman Soylu, bırak tehdidi, bırak bizi hedef göstermeyi Tahir Elçi cinayetinde bir tane şüpheli var mı
bize onu söyle. Bu ülkedeki yandaş Yargıtay üyelerine, cumhuriyet savcılarına soruyoruz, nerde bir tane
sanık, nerede? Neden şüpheli değil bu dosyada?
Neden bir kişi bu topraklarda güpe gündüz kameralar karşısında öldürülen bir baro başkanının bir tane
sanığı yok bu dosyada? Bırakın tehdit etmeyi bize bunun cevabını verin. Eğer görevinizin başında iseniz,
bu ülkeye hizmet etmeyi gaye edinmiş iseniz, bize
bunların cevabını verin. İlan ediyoruz bitmeyecek
bu dava, bitmeyecek bu adalet arayışı, bitmeyecek
bu huzur arayışı, bitmeyecek bir arada kardeşçe ortak yaşamı, barış içerisinde hukuk içerisinde yaşama
iradesi. Bitmeyecek, hukukun demokrasinin, kardeşliğin, adeletin, yüzü oluncaya dek. Teşekkür ederim.
Adana Barosu Başkan Yardımcısı Sabahattin GÜMÜŞ sözlerine ;
Değerli Baro Başkanlarım, saygı değer Diyarbakır
basın emekçileri, sevgili meslektaşlarım hepinizi Adana Barosu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Hepiniz bugün buraya hoş geldiniz ;
Bu coğrafyada yetişen çok ünlü Şairin dediği gibi
; bu Dünyada biraz güzellik şirinlik varsa onda Cegerxwin payı da vardır. Eğer bu ülkede biraz adalet
varsa biraz hukuk varsa bunda Diyarbakır Barosu
Başkanlarının da çok büyük payı vardır . Bunu asla
hiç kimse unutmasın ve unutturulmasın.
12 Eylül sonrası yaşanan işkencenin ortadan kalkmasında da Diyarbakır Barosunun verdiği mücadelenin insanlara zorla dışkı yedirilmesinin gün ışığına çıkarılmasında ve adalet ışığında Diyarbakır barosu ve
Başkanlarının verdiği hukuk mücadelesini hiç kimse
asla unutmamalıdır.

Bugün Tahir ELÇİ’yi buraya anmak için geldik. Ben
o sözlere buradan cevap vermek istemiyorum ancak
masumiyet karinesi anayasada belirtilmiş bir söz ise
bu sözleri sarf eden kişinin Anayasa maddesini bir
kez daha okumasını tavsiye ederim.
Diyarbakır Barosu ve Yöneticileri hakkında ne zaman kesinleştirilmiş bir mahkumiyet kararı oluşturuldu da bundan kendilerinin haberi yok.
Masumiyet karinesinin ne anlama geldiğini acaba
biliyorlar mı sadece iddia su izanına dayanan iddialarla hedef göstermek bir Devlet erkanına yakışacak
sözler değildir olmamalıdır.
Türkiye bu kadar zayıf duruma düşürülmemelidir
burada konuşulan her şeyin tüm dünyada ses getirdiğini, duyulduğunu herkesin bilmesi lazımdır. Ülkenin
itibara, barışa kardeşliğe ihtiyacı vardır. Adana barosu
olarak hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Şırnak Barosu Başkanı Nuşerivan ELÇİ sözlerine ;
Değerli Başkanlarım sevgili meslektaşlarım, Değerli basın emekçileri bugün Tahir ELÇİ’nin katledilişiin 130. Haftası sebebiyle burada bulunuyoruz. maalesef 130. hafta geçmiş olmasına rağmen dosyasında
sevgili başkanlarımızın da belirttiği gibi bir arpa boyu
yol mesafe kat edilmemiştir. Dosyada hala güpegündüz yüzlerce kamera ve insan önünde sevgili Tahir
ELÇİ katledilmiş olmasına rağmen bir tane şüpheli
bulunmamaktadır.Bunun üzerine durum böyleyken
Diyarbakır Barosu hakkında İçişleri Bakanının söylediği söylemleri kabul etmek mümkün değildir.
Gerek Şırnak Barosu adına gerekse dönem sözcüsü olduğum Bölge Baroları adına bir kez daha Diyarbakır Barosunun yanında olduğumuzun herkes
tarafından bilinmesini isterim. Teşekkür ederim
Adıyaman Barosu Başkanı Mustafa KÖROĞLU
sözlerine ;
Saygıdeğer meslektaşlarım değerli basın mensupları, saygıdeğer baro başkanlarımız; özellikle Diyarbakır’a anma toplantısına geliş amacımız için hepinize teşekkür ederim.
Tahir ELÇİ gerçekten bir adalet savaşçısıdır. Bir
insan hakları savunucusudur. Tahir ELÇİ faşist diktatörlük tarafından hedef gösterilmiş ve kısa bir süre
içerisinde infaz edilmiştir. bunu bütün Türkiye biliyor.
Tüm hukukçular biliyor. Onlar Tahir ELÇİ gittiği zaman
onun yolunda devam edecek savaşçıların kalmayacağını düşünüyordular. Ama öyle değil görüyoruz ki
Türkiye’nin her tarafında bütün Barolarda belki yüzlerce binlerce Tahir ELÇİ çıkacaktır.
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Bunu kısaca belirtikten sonra kısaca İçişleri Bakanının sözlerine değinmek istiyorum, İçişleri Bakanı
bütün avukatlar içerisinde Diyarbakır Barosunu hedef seçmiştir. Gerçekten Tahir ELÇİ’nin öldürüldüğü
ortamı yaratmak istemiştir.Açıklaması bir İçişleri Bakanına yakışmayacak türdendir. Bir sokak kabadayısının söyleyeceği söylemler olup tüm avukatlar hedef
gösterilmiştir. Ama İçişleri Bakanı bilmelidir ki bu tehditlere Diyarbakır Barosu ve diğer Barolar, Avukatlar
ve Hukukçular boyun eğmeyecek dik duracaktır. saygılarımı sunuyorum teşekkür ederim.

İçişleri Bakanının açıklaması tehdit ve hakaretten
öte aynı zaman da bu toplumda bir nefret tohumu
serpmektedir. Şunu hepimiz açıkça biliyoruz ki, Tahir
ELÇİ’nin Diyarbakır Barosu yıllardır bu ülkede temel
hak ve özgürlükler noktasında gösterdiği tavır ile
Uluslararası alanda hakikaten önemli bir yer almıştır.
Van Barosu olarak, Van Barosu Başkanı olarak Tahir
ELÇİ’nin Barosu Diyarbakır Barosuna karşı İçişleri
Bakanının yaptığı açıklamayı nefretle kınadığımızı,
Diyarbakır Barosuyla dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Teşekkür ederim.

Batman Barosu Başkanı Av. Hamit ÇAKAN sözlerine ;

Şanlıurfa Barosu Başkanı Ahmet TÜYSÜZ Sözlerine;

Değerli Baro Başkanlarım, sevgili meslektaşlarım
ve değerli basın emekçileri;

Değerli Başkanlarım, Değerli Meslektaşlarım ve
kıymetli basın mensupları;

Baro Başkanlarımız konuyla ilgili gereken sözleri
söylediler, bizlere çok söz bırakmadılar. Baro Başkanlarımın söylediği tüm cümlelerin Batman Baro Başkanı olarak altına imzamı atıyorum. Burada öncelikle
bir insan hakları savunucusu, değerli bir Baro Başkanı ve bir adalet arayışı içerisinde canını feda eden
Tahir ELÇİ başkanımızı rahmetle anıyorum. Muktedirler konumları mevkileri ne olursa olsun söyledikleri sözlere dikkat etmeli ve pervasızca söylemlerde
bulunmamalıdır. Bulundukları konumdan mevkiden
güç alarak ve siyasi rant elde etmek adına Baroları,
kurumları malzeme yapmamalıdır.

Hepinize teşekkür ediyorum bu sıcakta beklediğiniz için, biz de Şanlıurfa Barosu olarak üç yıl önce
bir canlı yayın konuğu olarak çıktığı programda hedef
olarak gösterildiği için katledilen Başkanımız Tahir
ELÇİ’yi saygı ve rahmetle anıyoruz ve aynı şekilde
Suruç’ta hayatını kaybeden insanlarımızı rahmetle
anıyoruz.

Biz Batman Barosu olarak İçişleri Bakanının Diyarbakır Barosuna söylediği sözleri nefretle kınıyoruz, Diyarbakır Barosunun sonuna kadar yanında olduğumuzu özelikle belirtmek istiyorum. Sözleri diğer
Baro Başkanlarına bırakmak istiyorum, saygılarımı
sunuyorum
Van Barosu Başkanı Av. Murat Timur Sözlerine ;
Değerli meslektaşlarım ve basın mensupları;
Barolar ve avukatlar hemen hemen geçmişten
beri sürekli iktidarların hedefi haline gelmiştir. Bunun
temel sebebi de hukuk dışı uygulamalara karşı verdikleri mücadeledir. Bunun sonucu olarak da bir çok
meslektaşımız katledilmiş hali hazırda bir çok meslektaşımız da tutukludur.

Biz bir savaşa gitmiyoruz, sadece bir seçime gidiyoruz. Bu gerginliği sonlandırıcı beyanlarda bulunması gerekirken bu kadar kutuplaştırıcı bir dili
kullanmalarını kabul etmiyoruz. Tahir ELÇİ kameraların önünde katledildiği halde üzerinden 130 Hafta geçmiş olmasına rağmen dosyada tek bir şüpheli
dahi bulunmazken bu şekilde bir ikinci Başkanımızın,
meslektaşımızın hedef gösterilme si suretiyle kurban
verilmesini istemiyoruz. Bu ağır suçlamayı da sahiplerine iade ediyoruz teşekkür ederim.
Baro Başkanımız Ahmet ÖZMEN ;
Değerli basın mensupları çok teşekkür ediyorum.
bir hukuk kurumu olarak hukuksal girişimlere başladığımızı ve İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU hakkında
suç duyusunda bulunduğumuz bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada bulunan ve bulunmayan tüm
Baro Başkanlarımıza ve tüm meslektaşlarımıza destek
ve dayanışma için Diyarbakır Barosu adına tekrar teşekkür ediyorum
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BÖLGE BAROLARI TOPLANTISI SONUÇ
BİLDİRGESİ
15.07.2018

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Baro Başkanları
toplantısı 14 - 15 Temmuz 2018 tarihinde Şırnak/
Cizre’de yapılmıştır. Toplantıda aşağıdaki hususları
kamuoyuna açıklamayı gerekli görmüşlerdir:
• Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçtiği şu günlerde; yeni sistemle yönetimde ve bürokraside yaşanan aksaklıklar giderilerek, bürokratik ve
statükocu siyaset tarzının aşılması ve insan haklarına dayalı demokratik bir sosyal hukuk devleti anlayışının geliştirilmesi beklentisi tüm ülkede olduğu
gibi bizlerde de öncelikli beklenti olmuştur. Ülkemizde yaşanan kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı dil, söylem
ve siyaset tarzının terk edilerek, toplumun tamamını
kucaklayan bir siyaset dilinin yerleşmesi ve farklılıkların zenginlik olarak görülmesi gerekmektedir. Her
demokratik sistemde olduğu gibi demokrasinin temel şartı olan erkler ayrılığı ve denge denetlemenin
yeni sistemde güçlü bir şekilde tesis edilerek eksiksiz bir şekilde uygulanmasının gerekliliğini ve demokratikleşme yönünde adımlar atılması gerektiğini
vurgulamak isteriz.
• 15 Temmuz darbe girişiminin 2. Yıldönümüne denk
gelen toplantımızda FETÖ/PDY darbe teşebbüsünü
bir kez daha kınıyoruz. Bundan çıkarılması gereken
dersler olduğunu ve bir daha ülkemizin darbelere
zemin hazırlayacak tüm oluşumlardan arındırılması
gerektiğinin ve darbelerin panzehirinin demokratik-

leşme olduğunun altını çizmek istiyoruz. Buradan
yola çıkarak vurgulanması gereken ana konu; millet
iradesinin üzerinde bir güç olmadığı gerçeğidir.
• Olağanüstü bir yönetim şekli olan OHAL’in giderek
olağan bir yönetim modeline dönüşmüş olmasından
kaygı duymaktayız. 2 yıllık sürecin ve KHK hukukunun sadece hak arama özgürlüğünü kısıtlamakla
kalmadığı, giderek hukuksuzluğu kalıcı hale getirdiği
yönünde toplumun tüm kesimlerinde ortak bir kanı
oluşmuştur. OHAL ile gelen mağduriyetleri giderme konusunda kurulan OHAL Komisyonunun hızlı ve adil bir şekilde karar vermesi sağlanmalı, yeni
mağduriyetlere sebebiyet verilmemelidir. OHAL’in
kaldırılması, hızla normalleşmeye dönülmesi, demokratik, temel hak ve özgürlüklerin korunduğu bir
toplum düzeni inşa edilmesi hukuk kurumları olarak
temel talep ve beklentimizdir. OHAL uygulamasına son verilmesi yönündeki açıklamalar tarafımızca
olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken; bazı
yasal düzenleme ve uygulamaların OHAL’i yerel
makamların inisiyatifi ile uygulanabilecek şekilde
kalıcı hale getirilmesinin demokratik toplumun gerekleri ile temel hak ve özgürlükler yönünden kabul
edilemez olduğunu vurgulamak isteriz.
• Diyarbakır Barosu özelinde bölge barolarını hedef
göstererek yapılan talihsiz açıklamanın ve kullanılan dilin kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı bir siyaset yöntemi
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olduğu bu nedenle terk edilmesi gerektiğini yineliyoruz. Türkiye’nin ihtiyacı olan; ırk, dil, din ayrımı
yapılmaksızın tüm vatandaşların kendini mutlu ve
güvende hissedeceği, eşit vatandaş anlayışına sahip çıkan, birleştirici ve yapıcı bir yönetim tarzının
benimsenmesi ve kullanılan dilde bu hususlara
özellikle dikkat edilmesi gerekliliğidir. Ülkede kutuplaşma yaratan ve seçim atmosferinde kullanılan
dilin derhal bırakılması yönündeki çağrımızı da bu
vesileyle yineliyoruz.
• Bölge Baroları olarak, her fırsatta ve platformda dile
getirdiğimiz üzere bir darbe ürünü olan ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayamayan, defalarca değişikliğe uğrayan 1982 Anayasasının yerine yeni bir
anayasaya ihtiyaç duyulduğuna ilişkin görüşümüzü
bir kez daha tekrarlamak isteriz. Toplumun ihtiyacı
olan siyasi partilerin, sivil toplum örgütü ve kuruluşlarının yani toplumun tüm kesimlerinin hazırlık
sürecine dahil edileceği katılımcı, demokratik, özgürlükçü, evrensel insan haklarına dayalı, ülkedeki
bütün farklılıkları birer zenginlik olarak gören yeni
bir anayasa yapılmasıdır.
• 28 Kasım 2015 tarihinde suikaste kurban giden Diyarbakır Barosu Başkanı sevgili dostumuz Av. Tahir
Elçi’nin soruşturmasının halen tamamlanamamış
olması, hatta dosyada tek bir şüphelinin dahi olmaması, faillerinin yargı önüne çıkarılmamış olması
kabul edilemez niteliktedir. Aradan bunca zaman
geçmiş olmasına rağmen faillerinin bulunmayışı,
dosyanın gündemden düşürülmeye çalışılması etkili
ve failleri ortaya çıkarmaya yönelik bir soruşturma
yürütülmediğini açıkça ortaya koymaktadır. Dönemin Başbakanından, Adalet Bakanına ve İçişleri
Bakanına kadar Tahir ELÇİ’nin faillerinin bulunacağı, olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağı yönündeki
sözlerini tutmalarını tekrar talep ediyor ve dosyanın
faili meçhul dosyalar arasına eklenmesine müsaade
etmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.
• Son dönemlerde ne yazık ki çocuk istismarı ülkemizin en önemli gündemlerinden birini oluşturmaktadır. Tüm barolarımızın çocuk hakları merkez ve
komisyonları çocuk haklarının sağlandığı çocuklar
için güvenli bir geleceğin sağlanması konusunda
çalışmalar yürütmektedir. Çocuklarımızın korunması için daha etkin tedbirlerin alınması ve daha etkin
bir şekilde uygulanması bu alanda çalışma yürüten
başta STK’lar olmak üzere tüm kurumlardan görüş
alınarak yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Ancak idam

konusunun bu tartışmalar içerisinde yer almasının
doğru olmadığını, idam veya idam cezasının bu sorunun çözümünde etkili olamayacağını vurgulamak
istiyoruz.
• Adalet, yargı mekanizmasının bağımsız ve tarafsız
işlemesi ile mümkündür. Zira adalet duygusu zedelenmiş bireylerin bir arada yaşaması mümkün değildir. Suruç ilçesinde meydana gelen vahim olaydaki
soruşturma dosyasının adil bir kararla neticelenmesi için soruşturmanın etkin, adil bir şekilde yürütülmesinin şart olduğunu bir kez daha vurgulamak
istiyoruz. Bu anlamda olaya karışan hangi taraftan
olursa olsun, tarafına bakılmaksızın tüm faillerin
adalet önüne çıkarılması gerektiği yönündeki beklentimizi yineliyoruz.
• 703 sayılı KHK ile getirilen hukuk fakültesi dışındaki üniversite mezunlarına idari yargı hakimi olma
yolunun açılması ciddi anlamda kaygı vericidir. Hukuk eğitimini almamış kişilerden hukuka uygun ve
doğru bir karar beklemek mümkün değildir. Bu düzenlemenin hukuk devletinde ve bağımsız yargıda
yeri yoktur. Bu yanlıştan ivedi olarak dönülmesini
beklemekteyiz.
• Yaşam hakkı kutsaldır; bu hakka saldırı niteliğindeki
her türlü eylem ve müdahaleyi kabul edilemez olarak görüyoruz. Bu anlamda son zamanlarda özellikle bölgemizde (Ağrı, Hakkari ve Lice) meydana
gelen infazları kınıyoruz.
• Bölge baroları olarak, kürt meselesinin kalıcı çözümü için demokratik ve sivil siyaset kanallarının açılmasının gerekliliğine inanıyor; toplumsal tüm sorunlarımızı diyalog, hukuk, akıl ve vicdan ekseninde
çözmenin mümkün olacağını vurguluyoruz. Bu anlamda siyasal iktidardan, tüm siyasi partilerden, seçilmiş tüm milletvekillerinden yeniden bir barış ve
huzur ortamını hayata geçirmelerini beklemekteyiz.
Kamuoyu ile saygıyla paylaşıyoruz.
Şırnak -Adıyaman-Ağrı -Batman-Bitlis Bingöl -Diyarbakır -Hakkari -Muş-Mardin-SiirtŞanlıurfa-Van-Tunceli
Baroları
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YENİ ADLİ YILI BASIN AÇIKLAMASI...
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM VE BASIN MENSUPLARI
03.09.2018

Bugün itibariyle yeni bir Adli Yılın açılışını
yapmaktayız. Adaletin yargı kurumları aracılığıyla
somutlaşarak, toplum yaşamına en yoğun şekliyle
aksettiği bu dönemin başlangıcında, geçmişe
dair değerlendirmelerimiz ile geleceğe dair öneri
ve temennilerimizi sizler aracılığıyla kamuoyu ile
paylaşmak isteriz.
Yeni bir Adli Yıla Başlarken, yeni adli yılın hemen
öncesinde gerçekleşen 1 Eylül Dünya Barış Gününün
ülkemize, halkımıza, insanlığa ve dünyaya, barış,
huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz.
Öncelikle başta Tahir Elçi olmak üzere adalet
uğruna mücadele eden ve bu uğurda yaşamını
yitirenleri saygı ve sevgi ile bir kez daha minnetle
anıyoruz.
Geçtiğimiz adli yıl ülkemizde özellikle de
bölgemizde birçok hukuk dışı uygulamalara sahne
olmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra
ilan edilen olağanüstü hal ile beraber temel hak
ve özgürlüklerin birçoğu askıya alınmış ve birçoğu
da kullanılamaz hale getirilmiştir. Ohal uygulamaları
kapsamında binlerce yurttaş mesleklerinden ihraç
edilmiş, basın yayın organları ve dernekler kapatılmış
birçok insan haksız gözaltı ve tutuklamalarla karşı
karşıya kalmıştır. Bu dönemde de halk iradesi ile
seçilmiş olan milletvekilleri, belediye başkanları
ve siyasetçiler hukuksuz bir şekilde tutuklanmış,
tutukluluk halleri sürdürülmüş ve belediyelerde
kayyum atanması uygulamalarına devam edilmiştir.
Temel hak ve özgürlükler alanındaki bu ihlallerin
birçoğu yargı denetimi dışında bırakılmış birçok
alanda da yargı işlevsiz bırakılmıştır.
Yargı erkinin güvenilirliği üzerinde yaratılan
tahribatın, toplum barışını ve huzurunu bozacak
düzeyde olduğunu söylemek de artık mümkündür.
Özellikle OHAL dönemindeki uygulamaların bu
dönem sonrasında dahi devam ettiği ve OHAL
döneminde gerçekleştirilen haksız ve hukuka aykırı
işlemlerin sonlandırılmadığı ve bu konularda umut
verici hiçbir gelişmenin de var olmadığı gerçekliği tüm

kesimlerce gözlenmekte ve dile getirilmektedir. Yeni
umutlarla yeni bir adli yıla girmek isterken, maalesef
bu konuda yeterli bir siyasi iradenin oluşmadığını
görmekteyiz. Her ne kadar Temmuz 2018 tarihinde
OHAL kaldırılmış olsa da olağanüstü hal rejimi ülke
genelinde varlığını devam ettirmektedir. Özellikle
OHAL kaldırıldıktan sonra çıkarılan Kanunlar ve
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile fiilen OHAL
uygulamaları ve kuralları işletilmektedir. Cumartesi
annelerinin 700 hafta gibi uzun bir süre kesintisiz
yapmış oldukları barışçıl etkinliğin bile yasaklanmış
olması bu durumun en son somut örneğini teşkil
etmektedir.
Böylesi bir atmosferde, insan hak ve özgürlüklerini
koruyup geliştirmekle yükümlü olan biz Baroların
bile faaliyet alanları kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Her
geçen gün adalete ve hukuk devletine aykırı olan
uygulamalar artarak devam etmektedir. İnsan hak
ve özgürlüklerini hatta yaşam hakkını bile hiçe sayan
uygulamaların, keyfiliklerin sürdüğü ve toplumsal
barışın bozulmasına sebebiyet veren uygulamaların
olduğu bir süreçte, yeni adli yılı buruk ve kaygılı
bir şekilde karşılıyoruz. Ancak Diyarbakır Barosu
olarak insan hakları, demokrasi, adalet ve hukuk
mücadelemizi hiçbir yılgınlığa ve karamsarlığa
kapılmadan sürdüreceğimizi buradan bir kez daha
dile getiriyoruz.
Ülkemizin birçok sorunu olmakla beraber
ülkemizin en temel sorunun Kürt sorunu olduğu
unutulmamalıdır.
Demokratikleşme,
toplumsal
barış ve refah başta olmak üzere birçok sorunun
merkezinde yine Kürt meselesi yatmaktadır. Kürt
meselesine nihai bir çözüm getirilemediği sürece
ülkenin diğer sorunlarının çözülmesi de mümkün
değildir. Toplumda ciddi bir beklenti ve umut yaratan,
destek gören çözüm sürecinden sonra daha önce
denenmiş ve sorunu daha da derinleştiren güvenlikçi
politikalara geri dönülmüş , çatışmalı süreç yeniden
başlamış ve Kürt meselesi yeniden şiddet sarmalına
itilmiştir. Geçmiş tecrübelerle de sabit olduğu üzere
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güvenlikçi politikaların ve çatışmalı ortamın bir çözüm
getirmeyeceği açıkça ortadadır. Kürt meselesini kalıcı
bir çözüme kavuşturmanın yegâne yolu barıştır,
demokrasidir, diyalogtur.
Toplumsal barış ve hukuk devleti içinde birlikte
yaşamaya engel teşkil eden her türlü uygulamalara
bir an önce son verilerek, devleti yöneten kişi ve
kurumların toplumsal kutuplaşmaya yol açacak bir dil
kullanmalarından vazgeçerek, toplumsal barışın tesisi
için toplumun her kesiminin katılımının sağlanacağı
ve katkı sunabileceği demokratik yol ve yöntemlerin
önünün açılması gerekliliğini ısrarla belirtmek
istiyoruz.
Tahir ELÇİ’siz yeni bir Adli yıla daha girerken
sevgili Tahir Elçi’nin onlarca kamera önünde
katledilmesinden bu yana 3 yıla yakın bir süre geçtiğini
ve tüm ilgili yetkililerce tarafımıza söz verilmesine
rağmen, soruşturma dosyasında her hangi bir olumlu
ve umut verici ilerlemenin sağlanamadığını üzüntüyle
dile getirmek ve hatırlatmak zorundayız. Geçen
bunca süre içerisinde soruşturma dosyasında henüz
tek bir kişi bile şüpheli sıfatıyla sorgulanmamıştır.
Bu durum dahi tek başına adli mekanizmaların halini
yeterince ortaya koymaktadır. Tahir Elçi cinayeti
için etkin bir soruşturma yürütülmesi ve faillerin
ortaya çıkarılması, toplumsal barışa çok büyük fayda
sağlayacağı gibi, yargıya olan güvenin artmasını
sağlayacak ve yargıdaki en ciddi problem alanlarından
biri olan cezasızlık uygulamalarının son bulmasına da
büyük bir katkı sunacaktır. Tahir ELÇİ cinayetinin
faillerinin bulunması, eminiz ki bu kaotik sürecin
normalleşmesine de katkı sunacaktır. Bu bağlamda
yetkililere sorumluluklarını hatırlatarak yetkilileri bir
kez daha göreve davet ediyoruz.
Demokratik ve hukukun üstünlüğünün sağlandığı
insan haklarına dayalı bir devlet düzeninde, bireyin
ve toplumun en temel güvencesi bağımsız ve
tarafsız yargıdır. Ülkemizde yargının bağımsızlığı
ve tarafsızlığı hep sorunlu bir alan olmuştur.
Geçmişten bu güne siyasi iktidarların, yargıyı taraf
olma konumuna sürükleyen baskı ve uygulamaları
herkesçe bilinmektedir. Maalesef yargı üzerindeki bu
baskı ve uygulamalar son dönemde artarak devam
etmektedir. Siyasetçiler, milletvekilleri, gazeteciler,
akademisyenler başta olmak tüm muhalif kesimler
yargı eliyle susturulmak istenmektedir. Yürütme ve
diğer tüm erk ve gruplardan bağımsız ideolojik ve
politik olmayan bir yargının derhal bugünden inşası
elzem hale gelmiştir.

Toplumun bir arada ve barış içinde yaşamasına
ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde; “Adalet bir kutup
yıldızı gibidir, geri kalan her şey onun etrafında
döner.’’ özdeyişiyle adaletin önemini ifade etmek
istiyoruz. Nitekim yargılama faaliyetinin yerine
getirildiği mahkeme salonlarında yazılı olan “Adalet
mülkün temelidir.” sözüyle de adaletin bir toplumsal
örgütlenme olan devletin temelini oluşturduğu ifade
edilmektedir. Yargılama faaliyeti yapan ve adaleti
yerine getirmekle görevli mahkemelerin her türlü
otorite ve güç odağından bağımsız olması ve tam bir
tarafsızlık içinde görevini yapması tüm kesimlerin en
çok önemsediği konu haline gelmiştir.
Değerli arkadaşlar,
Ülkemizde bu kadar haksızlık ve adaletsizlik
varken avukatların ekonomik ve mesleki sorunlarını
dile getirmek toplumun bir kesimince yadırganabilir.
Ancak yargılama faaliyetinin ana aktörlerinden biri
olan biz avukatların mesleki çalışma alanı her geçen
gün biraz daha daraltılmaktadır. Meslektaşlarımızın
mesleki, sosyal ve ekonomik sorunları her geçen gün
ağırlaşmaktadır. CMK ve Adli Yardım servislerimiz
uyarınca hukuki yardım sunmak üzere görevlendirilen
avukatların ücret ve diğer ödeme sorunları hala
iyileştirilip, çözülememiştir. Yirmi dört saat esasıyla
ve zor şartlar altında şehrin birçok farklı yerinde
bulunan karakollara ve ilçelere giden, zor durumda
olan insanlara hukuki yardım sunmak üzere
görevlendirilen avukatlara, sözü bile edilemeyecek
cüzi bir ücret ödenmektedir. Herkesin şunu çok
iyi bilmesi gerekir ki, biz bu angaryaya, insanları
savunmasız bırakmamak ve insan haklarına olan
saygımız nedeniyle katlanıyoruz.
Diğer tarafta,
meslektaşlarımızın kollukta,
cezaevlerinde, adliyelerde ve bir bütün olarak
mesleklerini icra ettikleri her alanda yaşamış oldukları
mesleki sorunlar ile bu birimlerdeki keyfi ve yasaya
aykırı tutumlara son verilmelidir. Yetkililerden, hak
arama özgürlüğünün teminatı olan avukatların hiçbir
baskı altında kalmadan mesleklerini etkili bir şekilde
icra edebilecekleri özgür bir zemin oluşturulması ile
avukatların ekonomik ve mesleki sorunlarına bu yeni
adli yılda kesin bir çözüm getirilmesini beklemekteyiz.
Son olarak; ‘‘Herkes için adalet, adalet için avukat’’
diyor huzur ve barış içinde demokratik ve özgür bir
ortamda verimli çalışabileceğimiz bir adli yıl diliyoruz.
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BAROMUZUN UYGULAYICILARINDAN
OLDUĞU İNSAN HAKLARI PROJESİ
TANITIM TOPLANTISI YAPILDI...
14.09.2018

Türkiye Barolar Birliği’nin yararlanıcısı, Avrupa Konseyi’nin destekleyicisi olduğu ve üç yıl sürecek olan
“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak
Projesi” kapsamında projenin tanıtımının yapıldığı ve yol haritasının belirlendiği toplantı 13-14 Eylül 2018
tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Projenin uygulayıcısı yedi pilot barodan biri olan Baromuzu temsilen
bu toplantılara Baro Başkanımız Av. Ahmet Özmen ile Yönetim Kurulu üyelerimiz Av. Nahit Eren, Av. Neşet
Girasun ve Av. Cihan Ülsen katıldı.
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SAVUNMA SUSTURULAMAZ!
16.09.2018

Yaklaşık 1 yıldır hukuka aykırı bir şekilde tutuklu
olan Av. Selçuk Kozağaçlı dahil olmak üzere tam
17 avukat meslektaşımızın, İstanbul 37. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından Cuma akşam saatlerinde
tahliyelerine karar verilmiş ve atılı bulunan suç vasfının
değişmesi ihtimaline, AİHM’in uzun tutukluluk ile ilgili
kararlarına ve sanıkların avukat olmalarına da dikkat
çekilmiştir.
Ertesi gün sabah saatlerinde serbest bırakılan
meslektaşlarımız hakkında, aynı gün, aynı heyet
tarafından, tekrar tutuklamaya matuf yakalama emri
çıkartılması ortada gerçekten bir mahkeme heyeti
bulunmadığının ifşası olmuştur!
Meslektaşlarımızın bulundukları hücreden çıkması
gerektiğini düşünen heyet, ne olmuştur ki aradan 24
saat dahi geçmeden bu kararından vazgeçmiştir?
Ne değişmiştir?
37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve Üyeleri
kamuoyuna açıklama borçludur!
7-8 saat önce ve savcılık mütalaası da tutuklamanın
devamı yönündeyken “suçun vasıf ve mahiyetinin
değişmesi ihtimali, AHİM, uzun tutukluluk ve
sanıkların aynı zamanda avukat olması” diyerek
avukat meslektaşlarımızın tutukluluklarına son
verdikten sonra Mahkemeyi bu kararından caydıran,
döndüren sebep nedir?
Savcılık tahliye kararına itiraz edince mi “büyük bir
hata” yapıldığı anlaşıldı?
Yargıçların kararları iyi düşünülmüş kararlar değil
midir?
Fikirler ve kararlar aniden değişecek kadar
temelsiz midir?
Bu karar gerçekten bir Mahkeme kararı mıdır?
Biz de bu nedenle Baro Başkanları olarak kürsüde
gerçek bir yargı ve gerçek yargıçlar olması gerektiğini
bir kez daha ifşa ediyoruz!

Savunma gerçek bir mahkemeye yapılır demiştik.
Duruşma boyunca işte tam da bundan bahsetti
meslektaşlarımız!
Üstelik duruşma sırasında Mahkemenin karşısında,
gözlerimizin önünde darp edildiler, tekme tokat
şiddete maruz kaldılar!
Mahkeme heyeti ise salonu terk etti ve gitti!
Size sadece tarihe bakın ve geleceğinizi görün
demek istiyoruz ey yargıçlar!
Unutmayınız, her şey unutulur gider bir gün; ama,
adaletsizlik hiçbir zaman unutulmaz, özgürlükleri
çalınan meslektaşlarımızın vicdanı peşinizi bırakmaz
ve bir gün adaletsizliğin ve haksızlığın laneti
yakalarınıza yapışır!
Tutuklanan gerçekte avukatlar değil, savunma
hakkının, adaletin ve insan onurunun ta kendisidir.
Horacius’a
gönderme
ile
diyoruz
ki,
dinlemiyorsunuz; ama, anlatılanlar sizin hikâyenizdir
Ey Yargı!
Kamuoyuna saygıyla sunarız.
Adana Barosu, Amasya Barosu, Ankara Barosu,
Antalya Barosu, Artvin Barosu , İzmir Barosu,
İstanbul Barosu , Muğla Barosu, Mersin Barosu,
Şanlıurfa Barosu, Diyarbakır Barosu, Bursa Barosu,
Tunceli Barosu, Şırnak Barosu, Hatay Barosu,
Manisa Barosu, Ordu Barosu, Bolu Barosu,
Gaziantep Barosu, Düzce Barosu, Kocaeli Barosu,
Kırklareli Barosu, Tekirdağ Barosu , Gümüşhane/
Bayburt Barosu, Van Barosu, Muş Barosu, Balıkesir
Barosu, Denizli Barosu, Sakarya Barosu, Eskişehir
Barosu, Trabzon Barosu, Aydın Barosu ve
Yalova Barosu.

HABERLER

CEZASIZLIKLA SONUÇLANAN KULP KATLİAMI
DAVASININ TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM
EDECEĞİZ...
19.09.2018

Diyarbakır ili Kulp İlçesi Alaca Köyünde 1993
yılında gözaltında katledilen 11 sivil yurttaşın faillerinin
yargılandığı ve kamuoyunda “Kulp Davası” olarak
bilenen davanın Ankara 7.Ağır Ceza Mahkemesi’nde
bugün (19.09.2018 ) yapılan duruşmasına Baromuz
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nahit Eren katılmıştır.
Esas hakkında mütalaanın önceki celsede verildiği

mahkeme dosyasında mahkemece nihai karar
verilmiş, sanık Tuğgeneral Yavuz Ertürk için beraat
kararı verilmiştir.
Diyarbakır Barosu olarak yargılamanın başından
beri takip ettiğimiz Kulp Davası’nın takipçisi
olacağımızı bir kez daha belirtmek isteriz.

BAROMUZ BERKİN ELVAN DURUŞMASINDA..
19.09.2018

Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında, 16 Haziran 2013
tarihinde, polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün
başına isabet etmesi üzerine, aylarca komada kaldıktan sonra
hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın duruşmasına Çocuk Hakları
Merkezi üyesi Av. Ümit Asye DEMİR katılmıştır.
Sanığın tutuksuz yargılandığı davada duruşmaya tanıkların
dinlenmesi ile devam edilmiş ve bir sonraki duruşma 28.11.2018
tarihine ertelenmiştir. Davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz.
Çocuk Hakları Merkezi

HABERLER

2018 LUDOVİC TRARİEUX JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
BAROMUZA VERİLDİ...
22.09.2018

Paris,Bordeaux,Brüksel, Roma, Lüksemburg ,Berlin,
Cenevre, Amsterdam Baroları, Avrupa İnsan Hakları
Enstitüsü, Uluslararası Avukatlar Birliği ve Avrupa
Avukatlar Birliği gibi birçok kurum tarafından her yıl
insan hakları çalışmaları yürüten kurum veya kişilere
verilen Uluslararası Ludovic Trarieux İnsan Hakları
jüri özel ödülü insan hakları alanındaki çalışma ve
mücadelesinden dolayı Baromuza verildi.
Baromuzu ödüle layık gören tüm Kurumlara ve
Jüriye teşekkür ederiz.

