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Yayın Kurulundan

Yaz ayları, adli tatil derken sizlerle epey bir uzak
kaldık. Yeninden sizlerle beraber olmanın heyecanını yaşıyoruz.
Yeni adli yılı, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygının tam olarak sağlandığı, adaletsizliklerin sona erdiği bir yıl olmasını dileyerek başlattık.

Yine Avustralya Büyükelçisi, Barış İnsiyatifi gibi
bir çok kurum ve şahsiyet tarafından çeşitli tarihlerde ziyaretler gerçekleşti.
Türkiye Barış Meclisinin organize ettiği demokratik çözüm sürecine atfen 2007 yılında yaşamını

Son birkaç ayda çok önemli etkinlikler yaptık; başta Ağır İnsan Hakları İhlalleri Konferansı, Kurgusal Dava Yarışması, Şengal Göçü nedeni ile Güney
Kürdistan ziyareti, Suruç ziyareti gibi birçok etkinliği sayfalarımızda bulabilirsiniz.

yitiren DEP milletvekili Sayın Orhan DOĞAN

Yine birçok makale ve inceleme yazısını Bültenimizde bulabilirsiniz. Üyelerimizden Fahri KARAKOYUNLU “Takekes û azadî” yi yazdı, son
zamanlarda sıkça tahribata uğrayan şehrimizin
en güzel yerini, Eyüp TEKİN “Dicle’nin Armağanı Hevsel Bahçeleri” adlı yazısında bulabilirsiniz.
Mehmet DÜZGÖREN, Kürt Hukuk Tarihini derleyip sundu.

Tarihin en etkili pasif direniş hareketinin öncüsü,

Ağabeylerimizden Avukat Halit ÖTÜK “Bir Zamanlar Baromuz”u yazdı, hatta nostaljik fotoğraflar da paylaştı, yayınlıyoruz.

rek bir yayın olarak sizlere derleyip sunmaya ça-

Mesleki sorunlarımız, çözüm süreci, insan hakkı
ihlalleri ve toplumsal olaylar ile ilgili birçok konuda baromuzun eleştirilerini ve görüşlerini sayfalarımızda bulabilirsiniz.
Bölgenin ve Türkiye’nin en etkin barolarından olan
Baromuza; Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın ziyareti, Kürdistan Barosu ile karşılıklı ziyaretlerimiz.

anısına barış ödülünü alan ve 5 Nisan Avukatlar
Günü Gecemize de katılan Kardeş Türküler Grubu ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

bugün uygulanmakta olan oturma eylemlerinin,
grevlerin, diğer boykot türlerinin ve savaş aleyhtarı gösterilen ve Batı dünyasında “Mahtma” ya da
“Büyük Ruh” olarak adlandırılan Mohondas Karamşand Gandhi’yi tanıtmaya çalıştık.
Baromuzun yaz - sonbahar faaliyetlerini özetleyelıştık. Yapılacak 44. Olağan Genel Kurulumuzdan
sonra da baronun çalışmalarına katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.
Bize değerli çalışmalarını ulaştıran, ancak sayfalarımızın sınırı nedeniyle yayınlayamadığımız arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürü borç biliyoruz.

Erhan Ürküt / Editör

Kötülüğün Hukuku?

Tahir ELÇİ/Baro Başkanı
İnsanların göreceği en büyük kötülük ve felaket savaşlardır. Geçtiğimiz yüzyılda savaşların nasıl uğursuz ve korkunç bir musibet olduğu, özellikle II. Dünya Savaşında
yaşanan acı tecrübeyle ortaya çıktı. Savaşların yıkıcı sonuçlarına paralel şekilde; bu tarihten sonra savaş karşıtı
bilinç ve mücadele de güçlenerek savaşın ahlak ve kuralları daha bir gelişmeye başladı. Evet, savaşlar kötüydü, ama
kötülüklerin de bir sınırı ve hukuku olmalıydı.
Aslında çok eski zamanlarda ve ilkel savaşlarda bile bir
takım gelenekler, asgari ahlak veya insani kurallar vardı.
Eski Yunan döneminde meydana geldiği rivayet edilen
Truva Savaşı’nda Yunanlıların efsanevi komutanı Achilles (Aşil) Truva Prensi Hektor’u öldürdükten sonra onu at
arabasının arkasına bağlayıp dokuz gün Truva surlarının
etrafında dolaştırınca, Hektor’un babası Truva Kralı yaşlı
Priam’ın ricası üzerine oğlunun cesedini teslim etmiş ve
geleneklerine uygun bir cenaze töreni yapmasına imkân
tanımıştı. Bu gün bile yaşadığımız coğrafya yaşanan savaş
ve çatışmalarda hiçbir insani, ahlaki ve hukuki kurala saygı gösterilmemektedir.
Daha önce Lahey Konferansları ile savaş hukuku uluslararası bir belgeyle yazılı bir düzenlemeye de kavuşmuş,
II. Dünya Savaşı’ndan sonra Nürnberg yargılamaları ile
savaş hukukuna aykırı eylemlerin cezalandırılması başlamış, daha sonra uluslara arası belgelerde; savaş suçu, soykırım suçu ve insanlığa karşı suçlar düzenlenmiştir. Öteden beri zayıf da olsa var olan savaş ve çatışma hukuku
II. Dünya Savaşından sonra daha sistemli yazılı kurallara
dönüştü. Devletlerarası veya uluslararası niteliği olmazsa
da savaş ve bölgesel çatışmalarda uyulması gereken asgari kurallar 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleriyle “insancıl
hukuk” olarak da bilinen savaş ve çatışma hukuku bir düzenlemeye ve uluslararası bir belgeye bağlandı. Buna göre,
her türlü silahlı çatışmada; sivilleri ve esirleri öldürmek,
işkence ve eziyet etmek, sağlık ve insani yardım ünitelerini hedef almak yasaklanmıştır.
Genel olarak savaşların yıkıcı sonuçları olsa da, iç savaşlar çok daha korkunç sonuçlara yol açar. Dinsel, etnik ve
mezhepsel ayrımlar nedeniyle yaşanan savaş veya çatışmaların yakın geçmişteki son örnekleri Eski Yugoslavya
Cumhuriyetlerinde ve Ruanda da yaşanan iç savaşlarda
görüldü. Birleşmiş Milletler (BM) veya nam-ı diğer “ulus-

lararası toplum” bu ülkelerdeki savaş suçu, soykırım suçu
ve insanlığa karşı suçları soruşturmak için 1994 yılında
Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Ruanda
Uluslararası Ceza Mahkemesini kurmuş, halen Lahey’de
bulunan daimi Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ise
faaliyetlerini sürdürmektedir. BM Belgeleri ve UCM’nin
statüsünü düzenleyen Roma Sözleşmesine göre, BM Güvenlik Konseyinin bir kararıyla Roma Sözleşmesine taraf
olmazsa da herhangi bir ülkede işlenen uluslararası topluma karşı işlenmiş kabul edilen en ağır suçlardan olan
savaş suçu, soykırım suçu ve insanlığa karşı suçları UCM
Savcısı soruşturabilir.
Son iki yıldır Irak ve Suriye’de yaşanan iç savaşta, binlerce
yıllık savaş tarihinde tanık olunmamış iğrenç eylemlere
tanık olunuyor. Kendine İŞİD /İD adını veren örgüt, salt
Şii, Hristiyan, Kürt, Ezidi diye insanların kafasını bıçakla
kesiyor, kadınlara tecavüz ediyor, şeytanların bile yapamayacağı kötülükleri yapabiliyor.
Bu güne kadar meydana gelmiş en kötü savaşlarda veya
dünyanın herhangi bir köşesinde insanlığa karşı işlenmiş
suçlardan daha ağırını işliyor. En son Şengal bölgesindeki
Kürt Ezidi toplumuna ve Rojava’da Kürt halkına karşı işlemekte olduğu suçları bütün dünya izliyor. Ne yazık ki,
daha önce Halepçe ve Enfal Operasyonlarında da kendi
hukukundan kaynaklanan sorumluluğunu yerine getirmeyen Dünya veya uluslararası toplum, bu satırların kaleme alındığı tarihte henüz Kürtlere karşı işlenen suçlar
için hukuksal bir süreç başlatmamıştı.
Geçenlerde izlediğim bir video görüntüsü, bu örgütün
eylemlerini barbarlık dönemi savaşlarında yaşananlardan öte, insanı insanlığından utandıran çılgınlık düzeyine vardırdığını gösteriyordu. Suriye’de çekildiği sanılan
görüntüde; silahlı İŞİD üyeleri arasında 15-20 sivil insan
oturmuş bir yere bakıyordu, öylece oturmuş ve sakin bakınıyorlardı ki, birazdan boğazları bıçakla kesilecek kurbanlık koyun bile bu kadar çaresiz ölümü bekleyemezdi.
Hemen önlerinde kepçeyle açılmış büyük bir çukur, çukurun başında yere yatırılmış bir insanın/kurbanın ayaklarını biri tutup üstüne oturmuş, başka bir silahlı kişi ellerini
tutmuş, başka biri ise bıçakla soğukkanlı şekilde boğazını
kesiyordu… Kurbanın başı tümüyle kesilip vücudundan
ayrıldıktan sonra vücutla birlikte çukura fırlatılıyordu…
Kafa kesme törenin en acıklı tarafı ise, sıradaki kurbanın
sakince oturduğu yerden kalkarak çukurun başına geçmesi ve yere yatarak boynunu bıçağa uzatma anıydı…
İnsanlığın “insanlığa” sahip çıktığı bir dünya dileğiyle…

ET K İ N L İ K L E R

Güney Kürdistan Ziyareti
Güney Kürdistan gezisi çerçevesinde Baro Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz 08 Nisan 2014 günü Kürdistan Hükümeti Adalet Bakanı Şérwan Heyder ile Adalet Bakanlığındaki makamında görüştü. Görüşmede; Diyarbakır
Barosu ve Kürdistan Barosu arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çalışmalar yapılması konusunda karşılıklı görüş
alışverişinde bulunuldu.
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Halepçe Şehitliği Ziyareti

Bir haftalık Güney Kürdistan ziyaretini sürdüren Baro
Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz 08 Nisan 2014
günü Halepçe şehitlerini ziyaret etti. Diyarbakır Barosu
heyetini Halepçe Şehitleri Anıtı önünde Halepçe Belediye Başkanı Bayan Kwestan Arkam FARAJ karşıladı.

larını kelimelerle ifade etmenin güç olduğunu, Halepçe
şehitlerini saygıyla andıklarını ve Şehitleri unutmayacaklarını ifade etti. Elçi devamla; bir daha insanlığın böyle
utanç verici bir suçla karşılaşmamak için tüm Dünya hükümet ve parlamentolarının Halepçe katliamını bir soy
kırım olarak tanımaya davet ettiklerini ve bütün Kürtlerin
bu vahşeti dünya anlatmak sorumluluğunun bulunduğunu sözlerine ekledi.

Birlikte Şehitler Anıtı Müzesi gezildikten sonra burada
bekleyen basın mensuplarına, Halepçe Belediye Başkanı
ile birlikte bir açıklama yapan Baro Başkanımız Tahir ELÇİ;
Halepçe’de Baas Rejimi tarafından Kürtlere uygulanan
soykırım suçunun en büyük eylemlerinden birinin 16
Mart 1988’de Halepçe’de Kimyasal silahlarla gerçekleştiğini, müzede gördükleri ve Halepçe Halkının yaşadık-

Daha sonra Halepçe Belediye Başkanıyla birlikte
Halepçe şehitleri mezarlığına gidilerek, Şehitlere Fatiha
okundu.
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Ağır İnsan Hakları İhlallerinin Etkili Soruşturulmasında Etkili Hukuksal Yöntemler, Delil
Toplama- Bulguları Değerlendirmede Dünya Deneyimleri Konferansı
KONFERANS PROGRAMI
11 – 12 Ocak 2014 / Diyarbakır
Birinci Gün : 11 Ocak 2014, Cumartesi
09:30 – 09:45 Konferans Kayıt
09:45 – 10:00 Açılış Konuşması
Tahir Elçi, Avukat / Diyarbakır Barosu Başkanı
OTURUMLAR
I. Oturum:
Ağır ihlallerin soruşturulmasında Türkiye’de ceza adalet sisteminin başarısızlığı, hakikate ulaşmada adli mekanizmanın tutumu, resmi veya gayri
resmi bir hakikat komisyonu mümkün mü?
10:00 – 11:30

Moderatör: Prof.Dr. Turgut Tarhanlı, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı.

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Mithat Sancar,
Katya Salazar
Orhan Kemal Cengiz
11:30- 12:00
12:00-12:15

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Due Process of Law Vakfı (Washington) Genel Direktörü
Peru Hakikat Komisyonu Özel Araştırmalar Birimi Üyesi
Hukukçu- Yazar / İnsan Hakları Gündemi

Tartışma
Kahve Arası

II. Oturum:
Uluslararası hukuk ve içtihatlar ışığında insan haklarının ağır ihlalleri, insanlığa karşı suç ve bu suçların soruşturma usulleri, geçmişle yüzleşme.
12:15 – 13:45
Moderatör: Öztürk Türkdoğan, Hukukçu - İHD Genel Başkanı
Konuşmacılar:
Prof. Francoise Hampson
Doç. Dr. Günal Kurşun
13:45 - 14:15
14:15 – 15:15

Essex Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İnsan Hakları Gündemi / Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

Tartışma
Yemek Arası
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III. Oturum:
Türkiye’de ve dünyada faili meçhuller ve zorla kaybetmelere ilişkin süren soruşturma ve davaların ulusal ve uluslararası ceza hukukuna göre analizi/
mahkeme kararları.
15:15 – 16:30

Moderatör: Tahir Elçi, Diyarbakır Barosu Başkanı

Konuşmacılar:
Gaston Chillier
Kerem Altıparmak
16:30-17:00

Hukuk ve Sosyal Çalışmalar Merkezi (CELS, Arjantin) Genel Direktörü
Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi

Tartışma

İkinci Gün: 12 Ocak 2014, Pazar
IV. Oturum:
Cezasızlık uygulaması ve araçları: Delil toplama sorunu, tanıklar/tanıklıklar, toplu mezarlar; açılması, bulguların muhafazası ve değerlendirilmesi
10:30 -11:45

Moderatör: Prof.Dr. Şebnem Korur Fincancı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı

Konuşmacılar:
Prof.Dr. Ümit Biçer
Ivana Wolff
11:45-12:15

Tartışma

12:15-12:30

Kahve Arası

Adli Tıp Uzmanları Derneği
Arjantin Adli Tıp Ekibi

V. Oturum:
İnsan haklarının ağır ihlallerinde veri toplama, hakikatin belgelenmesi deneyimleri
12:30 – 13:45

Moderatör: Meltem Aslan, Hafıza Merkezi

Konuşmacılar:
Doç. Dr. Ahmet Murat Aytaç
Milica Kostic
13:45 – 14:15

Tartışma

14:15 – 15:15

Yemek Arası

Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi
İnsani Hukuk Merkezi (HLC, Belgrad)

Genel değerlendirmeler ve konferans sonuç bildirgesinin hazırlanması
15:15- 16:30 Moderatörler: Ahmet Sevim, Batman Barosu Başkanı
Feray Salman, İnsan Hakları Ortak Platformu Genel Direktörü
16:30 Kapanış
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Conference On World Experience In Effective Legal Methods, Collection Of Evidence &
Assessing Findings In Investigation Of Grave Human Rights Violations
DRAFT
11-12 January 2014, Diyarbakir
DAY I: Saturday, 11 January 2014
09:30 – 09:45 Registration
09:45 – 10:00 Opening speech

PROGRAM

Tahir Elçi, Avukat / Chairperson of Diyarbakır Bar Association

SESSIONS
Session I:
Failure of criminal justice system in Turkey in investigation of grave human rights violations, attitudes of judicial mechanisms in achieving the truth,
possibility of an official or non-official truth commission
10:00 – 11:30

Moderatör: Prof.Dr. Turgut Tarhanlı, Dean of Law Faculty, Bilgi University

Speakers:
Prof. Dr. Mithat Sancar,
Katya Salazar
Orhan Kemal Cengiz
11:30- 12:00
12:00-12:15

Ankara University Law Faculty
Executive Director, Due Process of Law Foundation (DPLF), Washington D.C. /
Former Deputy Director, Special Investigations Unit, Truth and Reconciliation Commission of Peru
Lawyer / Human Rights Agenda Association

Discussion
Coffee Break

Session II:
Serious violations of human rights in the light of international law and case-law, crimes against humanity and procedures for the investigation of
these crimes, facing the past.
12:15 – 13:45
Moderatör: Öztürk Türkdoğan, Hukukçu - Chairperson of Diyarbakır Bar Association
Speakers:
Prof. Francoise Hampson
Doç. Dr. Günal Kurşun
13:45 - 14:15
14:15 – 15:15

Essex University, Professor of Law
Human Rights Agenda / University of Çukurova, Law Faculty

Discussion
Coffee Break
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Session III:
Analysis of ongoing investigations and court cases in relation to unidentified killings and enforced disappearances in the context of national and
international criminal law / court decisions
15:15 – 16:30

Moderatör: Tahir Elçi, Chairperson of Diyarbakır Bar Association

Speakers:
Gaston Chillier
Kerem Altıparmak
16:30-17:00

Executive Director, Center for Legal and Social Studies (CELS)
Ankara University Human Rights Centre

Discussion

DAY 2: Sunday, 12 January 2014
Session IV:
Impunity practices and means: the problem of collecting evidence, objectivity and independence of the judiciary, witnesses / testimonies, mass
graves: opening of mass graves and preservation and assessment of findings
10:30 -11:45

Moderatör: Prof.Dr. Şebnem Korur Fincancı, Chairperson of Human Rights Foundation of Turkey

Speakers:
Prof.Dr. Ümit Biçer
Ivana Wolff
11:45-12:15
12:15-12:30

Association for Forensic Medicine
Argentine Forensic Anthropology Team

Tartışma
Kahve Arası

Session V:
Experiences of data collection & documenting the truth in grave human rights violations
12:30 – 13:45

Moderatör: Meltem Aslan, The Truth Justice Memory Center

Speakers:
Doç. Dr. Ahmet Murat Aytaç
Milica Kostic
13:45 – 14:15

Tartışma

14:15 – 15:15

Yemek Arası

Ankara University Human Rights Centre
Humanitarian Law Center

Genel değerlendirmeler ve konferans sonuç bildirgesinin hazırlanması
15:15- 16:30 Moderatörler: Ahmet Sevim, Chairperson of Batman Bar Association
Feray Salman, General Coordinator of Human Rights Joint Platform
16:30
Closing the Seminar
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Ağır İnsan Hakları İhlallerinin
Etkili Soruşturulmasında Hukuksal Yöntemler, Delil Toplama, Bulguları
Değerlendirmede Dünya Deneyimleri Uluslararası Konferansı
KONFERANS SONUÇLARI

Türkiye dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi olağanüstü dönemlerden geçmiş, 1980 Askeri darbe dönemi, sıkıyönetim ve olağanüstü hal uygulamalarını
yaşamış bir ülkedir. Son 30 yıldır yaşanan silahlı çatışmada 50.000 e yakın insan yaşamını yitirmiş, insan hakları
örgütlerine göre 3500 yerleşim yeri zorla boşaltılmış, 3
milyona yakın kişi zorla yerinden edilmiştir.
Sadece Diyarbakır Özel Yetkili Savcılığında 10.000’i
aşkın faili meçhul dosya bulunmakta, 1000’i aşkın kişinin
halen kayıp olduğu, yaşanan çatışmalardan sonra yaşamını yitiren güvenlik görevi sayısı kadar çevre köylerden
ve yerleşim birimlerinden örgüte destek sunulduğu düşünülen sivillerin misilleme amaçlı olarak infaz edildiği ya
da kaybedildiği bilinen bir gerçektir.
Diyarbakır Barosunun geçmişle yüzleşme ve adaletin gerçekleşmesi mücadelesinde etkli hukuki yardım
yoluyla topluma katkı sunmak amacıyla 11-12 Ocak
2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Arjantin, Peru,
Sırbistan, Birleşik Kırallık ve ABD’den gelen uzmanlar,
deneyimli aktivistler ile Türkiye’de cezasızlık ile mücadele eden barolar, uzmanlık örgütleri, akademi üyeleri

ve insan hakları savunucularının katldığı konferansta
ele alınan konular ve üzerinde uzlaşıya varılan sonuçlar
özetlenmiştir.
Konferans beş ana başlık altında, ağır insan hakları
ihlalleri bağlamında özellikle kayıplar ve toplu mezarlar
üzerine yoğunlaşmış, sistemik sorunları ele almış ve farklı
deneyimleri incelemiş ve sonuçlar çıkarmıştır.
Herşeyden önce, zorla kaybetme, zorla yerinden
etme gibi ağır insan hakları ihlallerinin sadece bir ülkeye,
bir bölgeye özgü olmadığını benzer uygulamaların başka yerlerde de yaşanmış olması uluslararası alanda da
beraber çalışma, biribirinden öğrenme, evrensel adalet
için kollektif çalışmayı da gerekli kıldığı ortaya çıkmıştır.
Arjantin, Peru ve Türkiye deneyimlerinin benzerliği, bir
yandan sorunun yaygınlığını ortaya koyarken, öte yandan bu sorunlarla mücadele edenlerin birikimleri ve kazanımları açısından mücadele alanına önemli bir fırsat
sunmaktadır.
Konferansımızda tespit edilen sorunlar:
•

Ağır insan hakları ihlalini oluşturan gözaltında kayıp,
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keyfi infazlar gibi suçların ortaya çıkarılması ve sorumluluarın adalet önüne çıkarılması için Devletin
adli ve idari makamlarında yeterli bir irade ve çalışmanın halen mevcut olmadığı,

ler: veri toplamanın sıradan bir eylem değil, kendi
başına aktivizmin en önemli unusurunu oluşturduğuna ilişkin yaklaşım eksikliği, bu nedenle verilerin
politik ve teknik gücünün zayıflatılması .

•

Devlet idaresinin işlem ve eylemlerinin kayda geçirilmesi açısından şeffaflığa ve hesap verebilirliğe
olanak sağlayacak hukuki bir altyapının yetersizliği,

•

Tıbbi dokümantasyon, adli dokümantasyon, medya
dokümantasyonu konusunda bütüncül bakış açısının oluşturulamaması

•

Hakikate erişmeyi kolaylaştıracak devlet sırlarını
düzenleyen, nesnel bir tanımı içeren, insan hakları
standartlarına dayalı bir yasal çerçevenin olmaması

•

•

Geçiş dönemi adaletine uygun mekanizmaların
mevcut olmaması nedeniyle, Türkiye’de şikayetlerin
çözümü ve AİHM kararlarının amaca uygun bir biçimde iç hukukta uygulanmasına ilişkin sorunlar,

•

Kamu idaresinin yeterli irade oluşturmaması nedeniyle etkili soruşturma yapılmaması, ve cezasızlığı
mümkün kılan Zamanaşımı sorunu

Hakikat arayışının yalnızca hukuki süreçlere indirgenmesinin ortaya çıkardığı sorunlar, (hakikatin sadece bir boyutunu ele alan dolayısıyla adaleti tesis
etmede yetersizlik). Bütünü tamamlayan, biri olmadığında diğerinin zayıf kaldığı karmaşık bir alanda
çalışıyor olduğumuzun idrakine varmak, konunun
tek başına hukuk alanına sıkıştırılamayacağı, farklı
disiplinler arası ve aktörler arasında işbirliğinin etkin
olarak kurulmasını zorunlu kılan bir alan olduğunun
farkedilmemesi

•

Standartlara uygun çalışmaların yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan kanıtlara erişme, kanıtları saklama ve
analiz etme zorlukları,

•

Açılan az sayıda davaların güvenlik gerekçesiyle
çoğunlukla başka kentlere nakledilmesi (davalara
katılımı, izlemeyi ve mağdurların aktif katılımını zayıflatması)

•

Mevcut çalışmalar arasında eşgüdüm oluşturulamaması – ortak bir amaç için çok örgütlü, çok disiplinli
bir ortak çalışma alanının sürekliliğinin sağlanamaması

•

Bütün bunları harekete geçirmek, hem tek tek hem
de örgütler/kurumlar olarak herkesin sorumluluğu altında olduğunu hatırlayarak, aşağıdaki sonuçlara ulaştık
•

Suçların ortaya çıkarılmasında, faillerin tespiti ile adalet önüne çıkarılmasında ceza soruşturmalarının ve
yargının başarısızlığı nedeniyle, dünyanın pek çok
ülkesinde oluşturulan bir hakikat komisyonunun
kurulması gereği, böyle bir komisyonun toplumsal
cinsiyet eşitliği değerleri temelinde ve toplumsal ihtiyaçları ve değerleri (ana dil gibi) içerecek biçimde
oluşturulması gerekmektedir.

•

Kayıplarla ve hukuk dışı infazlarla ilgili yürütülen
adalet mücadelesi, bir yandan mağdur ailelerinin

Veri toplama ve değerlendirme konusunda eksiklik-
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yaşamında olumlu değişikler yaratmayı, öte yanda
da adaletsizliği üreten sistemin dönüşümü ve değişimini hedeflemelidir.
•

•

•

Kayıp aileleri bu sürecin temel paydaşıdır. Hak savunucuları, mesleki uzmanlığa sahip olanlar ve örgütleri, kayıp aileleri ile birlikte, süreci yürütmeli ve
yönetmeli, özellikle veri toplama sürecindeki ikinci
mağduriyetlerden koruyabilmelidir. Sürecin yeniden oluşturacağı travmaları önlemek amacıyla ruhsal destek sağlanmalı, alanda çalışanların da bakım
verenlerin bakımı programlarına katılması hedeflenmelidir.
Hakikat arayışında, hakikatin bütün unsurlarıyla
araştırılması gerekir. Bu araştırma sadece bir meslek
alanına özgü değildir. Adli tıp, hukukçular, mağdur
aileleri ve insan hakları örgütleri ve akademinin beraber çalışmasını gerektirir. Dolayısıyla mücadelenin
ana ayağını oluşturan bu kapsamlı, tamamlayıcı
araştırmaların ve eylemliliklerin ortaklaşılmış, zamana dayalı ve sonuç alıcı bir planlama çerçevesinde
yapılması ihtiyacı bulunmaktadır. Aynı zamanda
uluslararası mekanizmaları harekete geçirecek işbirliklerinin oluşturulması da bu plana dahil edilmelidir.
Mevcut yasal düzenlemelerin ve olanakların etkili
kullanımın sağlanması, bu konuda akademik alan
ve aktivistlerin bütün olasılıkları gözeten çalışmaları yoğunlaştırması gerekmektedir. Mevcut Anayasa
ve bu Anayasanın 15. Maddesi ağır insan hakları
ihlallerinin zaman aşımına tabi olmaksızın soruşturulup cezalandırılmasını engellememektedir. Savaş,
sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde işlenen ağır suçların soruşturulması ve zaman aşımına uğramasını
engelleyen hiçbir anayasal hüküm hukuka uygun
olamaz. Dolayısıyla kapatılmış dosyalarla ilgili başvuruların bu perspektifte yeniden açılması için Anayasa Mahkemesine başvuru yapılması, uluslararası ve
bölgesel mekanizmaların bu anlamda zorlanması
gerekmektedir.

•

Toplu mezarların açılması, bulguların incelenmesi
ve gerekli soruşturmaların açılmasında Minesota ve
İstanbul Protokolu kurallarına uyulmalıdır.

•

Veri toplama, inceleme, analiz etme ve müdahale
etme kapasitelerinin güçlenmesi için ortak ve yaygın çalışmalar gerçekleştirilmelidir.

•

Yalnızca kimlik tespiti olmayan, aynı zamanda cezasızlıkla mücadeleyi güçlendiren ve adaletin tesisine

hizmet edecek olan bu çalışmaların bağımsız temelde yapılması ve izlenmesi gereklidir.
•

Suçların ortaya çıkarılmasında kamu ve özellikle de
soruşturma makamlarıyla işbirliği yapmanın imkanları zorlanmalıdır.

Bu alanda mücadele eden hukuk, adli tıp, insan hakları ve diğer sivil toplum örgütleri olarak Konferansımız,
İlgili makamlara;
•

Devlet görevlileri tarafından gözaltında kaybedilme
ile keyfi ve hukuk dışı şekide yaşam hakkını ihlal
eden her türlü eylemin insanlığa karşı suç olarak düzenlenmeye,

•

Bu suçların örgütlü ve kamunun imkanları kullanılarak delilleri ortadan kaldırılmaya çalışıldığından ve
failleri devlet görevlisi olduğundan dolayı, yeterince
uzman savcı, kolluk görevlisi, personel ve gerekli
araçların sağlanarak belirli bir katılımcı planlama çerçevesinde soruşturmaların hızla yürütülmesine

•

Devlet görevlileri tarafından işlenen ağır insan hakları ihlallerine ilişkin suçların uluslararası insan hakları
hukukuna göre zaman aşımına uğramayacağını ve
bunu sağlayacak yeni ulusal yasal düzenlemelerin
hukuka aykırı olamayacağını vurgulamış ve Türkiye’nin bu uluslararası yükümlülüklerine uygun yasal
düzenleme yapmaya,

•

Kayıp kişilerin çoğunlukla kimliği belirsiz bir şekilde
çeşitli mezarlıklarda usule aykırı biçimde gömüldükleri ve kimliklerinin tespitindeki zorluklar vurgulanmış, kamunun desteği ile halen kimliği belirsiz olarak gömülmüş olanlar için bir DNA Bilgi Bankasının
oluşturulmaya, ve

•

İvedilikle Uluslararası Ceza Mahkemesinin Statüsünü düzenleyen Roma Tüzüğüne taraf olunmalı, BM
Zorla Kaybedilmeye Karşı Sözleşmeyi imzalamaya
ve taraf olmaya
ÇAĞRIDA BULUNMAKTADIR.

Asıl önemli olan sabretmek, vazgeçmemek, ısrar
etmeye devam etmektir. Bilimsel, ilgili disiplinleri ile birlikte çalışmaya ve bir ortak çalışma kültürüne dayalı bir
toplumsal barış ve adalet mücadelesine ilişkin gündem
oluşturmak için sivil alandaki bütün taraflarının çok geçmeden bu bütünlüklü stratejik yaklaşımın oluşturulması ve hayata geçirilmesine ilişkin somut bir eylem planı
üretmek için bir araya gelmesi ve artık ortak sesini yükseltmesinin zamanı gelmiştir.
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8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü
Basın Açıklaması ve Resim Sergisi

Bundan yüz elli yedi yıl önce bir 8 Mart günü, New
York’ ta tekstil fabrikasında çalışan kadın işçiler; eşit işe
eşit ücret, günde sekiz saat çalışma, doğum izni gibi insanca yaşama ve çalışma koşulları için bir eşitlik mücadelesi başlattılar. Çoğu kadın 129 kişi, bu haklı taleplerinin
bedelini, atölyelerde çıkarılan yangınlarda boğularak
veya yanarak ödedi. Bundan elli üç yıl sonra, kadının insan hakları için savaş veren bir başka kadın, Clara Zetkin,
8 Mart’ ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmasını önererek kadınların mücadelesini tarihin sayfalarına
yazdırdı.

dınlardan devraldıkları bayrağı yine bugünde dalgalandırıyorlar.

8 Mart; özgürlük ve eşitlik meşalesini, yanarak yakan
kadınların geleceğimize tuttuğu meşaledir! Özgür kadınla örülü yaşamın yaratılması için verilen mücadelenin
sembolüdür.

Kadınlara yönelik tacizin, tecavüzün ve şiddetin her
gün artarak devam ettiği 8 Martlarda kadınlar alanlara
çıkarak, meydanları doldurarak kendilerine yaşatılanın
kader olmadığını ve bunu mutlaka değiştireceklerini
göstermeye çabalamaktadırlar.

Biz kadınların yüreğinin gümbürtüsüdür 8 Mart.
Bugün dünya kadınları, hayatı ve dünyayı kadınlardan yana değiştirmek için, örgütlenmek için alanları dolduruyorlar ve en güçlü sesleriyle “bugün ben de varım,
dün de vardım, yarın da var olacağım” diye haykırıyorlar.
Eşitlik, adalet, özgürlük, emek, barış ve dayanışma için
seslerini birleştiriyorlar. Bu uğurda mücadele vermiş ka-

Değerli Basın Emekçileri,
Bizler biliyoruz ki kadın mücadelesi, aynı zamanda
şiddetle hesaplaşma mücadelesidir. Dünya genelinde
Türkiye, özellikle çocuk gelinler, 19 yaş altı doğurganlık oranı, kadına yönelik şiddet, koruma tedbirlerine
rağmen kadın cinayetleri, sosyal ve ekonomik alanda
kadın-erkek eşit(siz)liği gibi başlıklarda ilk sıralarda yer
almaktır.

Değerli Basın Emekçileri,
Yasaların varlık ve meşruiyeti, temel hak ve hürriyetlerin korunmasıdır. Kadının, emek, beden ve yaşam hakkını koruyamayan yasaların da hiçbir meşruiyeti yoktur.
Ülkemizde kadın cinayetlerindeki akıl almaz artış, işgücündeki kadın sayısının muazzam düşüşü, erkeğin uy-
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bir yüzleşme cesaretini göstermeli, şiddetin kaynağını
kendi dışında aramamalıdır.
Şiddete bulaşmış veya şimdilik bulaşmamış olsa
dahi kendi benliğini erke teslim etmiş her erkek, bu
paralelde bilmeli ki uyguladığı şiddet sadece kadını
parçalamamakta, esasında asıl darbeleri kendi insanlığına vurmakta, kendini bir kötülük kaynağı haline getirip öz saygısını da yitirmektedir.
Sadece Diyarbakır merkezden baromuz Adli Yardım Hizmet bürosuna 2013 yılında yapılmış başvurulardan 824 kadın; 2014 yılının Ocak ve Şubat aylarında
yapılmış başvurulardan 174 kadın şiddete maruz kaldığını beyan etmişlerdir.
guladığı şiddete bağlı boşanma davalarının sayısındaki
artış, kadın cinayeti davalarında, her türden gerekçe ile
uygulanan iyi hal veya haksız tahrik indirimleri kadının
yasa eliyle değersizleştirildiğini, yeni kadın cinayetlerine
davetiye çıkarıldığını bizlere göstermektedir.

Yine Baromuzun CMK hizmet biriminin verilerine
göre sadece Diyarbakır’da 2013 yılında 416 mağdur kadına; 2014 yılının sadece Ocak ve Şubat aylarında 107
kadın mağdura taciz, tecavüz, psikolojik veya fiziksel şiddet olayı sebebiyle hukuki destek sunulmuştur.

Kadına yönelik ayrımcılık ve bunun uzantısı şiddet
bir insan hakları ihlalidir, münferit değil, sistematiktir. Ailenin mahremiyeti içinde olup biten, özel alana ait, hukuk
denetimi dışında bir aile içi mesele değildir. Bu nedenle,
engellenmesi de ancak sistemli ve etkin bir mücadele ile
gerçekleşebilir.

Diyarbakır Barosu olarak her türlü insan hakkı ihlalinin karşısında olduğumuz gibi kadının insan haklarının
ihlallerinde de taraf olduğumuzu, her türden ayrımcılığın karşısında bulunduğumuzu bir kez daha kamuoyu
ile paylaşıyoruz.

Her vesile ile kadının yerinin evi, yegane görevinin
ise çocuk doğurmak olduğunu vurgulayan bir anlayışın
ise bu sorunları çözmekte yetersiz kalacağı aşikardır.
Kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin önüne geçilmesinde eğitim, sağlık, adalet, güvenlik ve sosyal
hizmetler birimlerinin koordinasyon halinde çalışılması
sağlanmak zorundadır.
Ayrıca Türk Ceza kanununda yapılacak tadille “ayrımcılık” suçunun kapsamının tekrar değerlendirilmesi ile
cezalarının arttırılması, yine kadına yönelik şiddetin cezalandırılmasında etkili bir suç ve ceza sistematiği oluşturulmalıdır.
Bizzat devlet eliyle yürütülecek program ve çalışmalarla; kadına yönelik şiddet konusunda, kadın örgütlerinin sarf ettiği efor ve gösterdiği tepkilerin, artık erkeklerin
vermesi gerektiğinin altı çizilmelidir.
Erkekler uyguladıkları şiddet karşısında yine kendileri
örgütlenmelidir. Eğitim çalışmaları yapmalı, konferanslar, çalıştaylar, protestolar düzenlemeli, kendi benliğiyle
hesaplaşabilmelidir. Öyle ki her erkek öncellikle kendi
ruhuna sinen şiddetin nedenleri ve sonuçlarıyla samimi

Değerli Basın Emekçileri
Savaşın, yoksulluğun sömürünün olduğu yerlerde
adalet de yoktur ve bunun acısını da trajedisini de bizim coğrafyamızda olduğu gibi en fazla kadınlar yaşar,
bedelini de yine en fazla kadınlar öder. İşte son 35 yılımızı karanlıklar içerisinde bırakmaya çalışan güçler, bunu
başaramadılarsa bizler, bugün bunu sevgili Cumartesi
Annelerine borçluyuz. Roboski gibi tarihin karanlık sayfalarına düşülen sayfalar, yine sevgili Roboskili annelerin,
direnişiyle, çabasıyla, adalet arayışıyla aydınlığa kavuşacaktır. Katiller bir gün mutlaka hesap verecek ve gerçekler tüm yönleri ile aydınlığa kavuşacaktır.
Bu nedenle Diyarbakır Barosu olarak bu yıl 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Dağkapı meydanında düzenlemiş olduğumuz fotoğraf sergimizi,
sevgili Cumartesi ve Roboskili annelerimize ithaf ederek,
kadını özgür olmayan bir toplumun da özgür olmayacağına dair olan inancımızla hepinize bir kez daha sergimize hoş geldiniz diyor, bundan sonraki 8 Martları, adaletin,
barışın ve eşitliğin sağlandığı günlerde kutlamayı yürekten diliyoruz.
Saygılarımızla.
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Şengal’e Destek Ziyareti

Şengal’de yaşanan katliam / jenosit nedeniyle Diyarbakır STK Başkan ve temsilcileri, Güney Kürdistan’ın
Duhok ve Zaxo Kentlerine yaptıkları ziyaretlerinin
ardından Diyarbakır Barosu Adli Yardım binasında bu
gün bir basın toplantı ile izlenimlerini aktardılar ve kamuoyundan Ezidi / Kürt halkı ile diğer halklar için duyarlılık çağırısında bulundular.
STK heyeti adına konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Tahir ELÇİ, 10.08.2014 tarihinde Duhok, Zaxo
ve İŞİD adlı grubun katliamından kaçan sivil halkın
Rojavadan Güney Kürdistan’a geçiş yaptığı Péşxabur Sémalka sınır kapısında incelemeler yaptıklarını ifade
ederek, Duhok Valisi Ferhat ETRUŞİ, Zaxo Kaymakamı
Halil MAHMUD ve Milletvekilleri Muhammed ALİ ve
Amina ZİKRİ ile görüşme yaptıklarını ifade ederek, Kürt
Halkının tarihinin en büyük felaketlerinin biriyle karşı
karşıya olduğunu ifade etti.
Yaşanan katliam ve jenosite ilişkin tablonun henüz tam olarak netleşmediğinin, Katliamın boyutlarının tahmin edilenden çok daha büyük olabileceğini,
Şengal katliamının Halepçe benzeri bir olay olduğunu,
ancak toplumun henüz tam olarak bunun farkında ol-

madığını ifade etti.
Elçi; Zaxo nüfusunun 80-90 bin, buna karşılık bu
ilçe sınırlarına 120 bin Şenagalinin ulaştığını, Duhok
sınırlarına 250 bin civarında Şengalinin ulaştığını bilgisini aldıklarını, öngörülemeyen ve bir anda ortaya
çıkan bu yoğun göç hareketi karşısında hiç bir hükümetin kolay kolay ve kısa sürede baş edemeyeceğini,
Kürt Bölgesel Hükümeti yetkilileri ve halkın imkanlarını
seferber etmesine rağmen ancak yaşanan kitlesel göç
nedeniyle yetersiz kalındığını sözlerine ekledi.
Bütün Kürt toplumunun bütün dikkatini Şengal’de
yaşanmakta olan katliama ve göç eden Ezidi toplumuna yöneltmesi gerektiğini, herkesin maddi ve manevi
imkanları ölçüsünde Şengal halkına yardım etmesi gerektiğini söyledi.
Yaşanan insanı trajediye rağmen uluslar arası insani
yardım ve desteğin henüz hiçbir şekilde ulaşmadığını
ifade etti. Baro Başkanı Av. Tahir ELÇİ izlenimlerini Ankara’da yetkililere de aktaracaklarını ve STK heyeti olarak uluslar arası resmi ve gayri resmi kurumlara yardım
çağrısında bulunacaklarını söyledi.
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STK temsilcileriyle

Suruçta gözlemlerde bulunduk
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STK temsilcilerden
Lice açıklaması

Lice’de yaşanan olaylar üzerine bir araya gelen ve
çeşitli girişimlerde bulunan Diyarbakır’daki STK temsilcileri dün Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinde bir
araya gelerek bir basın bilgilendirme toplantısı yaptılar.

Diyarbakır Valiliğinin heykele ayak basarak, bu şekilde
fotoğraf çektirip medyada paylaşan görevliler hakkında disiplin yönünde İdari soruşturma başlatıldığının
kendilerine bildirildiğini ifade etti.

STK’lar adına açıklama yapan Diyarbakır Baro Başkanı Av. Tahir ELÇİ ; son birkaç ündür yaşanan olaylardan üzüntü duyduklarını, Lice’de yapılan müdahale
sırasında yaşamını yitiren insanlarımızın yakınlarının
acılarını paylaştıklarını, başsağlığı ve yaralılara acil şifa
dilediğini ifade ederek heykel’e yapılan askeri müdahaleden önce bir dizi girişim ve görüşme yaptıklarını
ancak yaşanan sonuca engel olamadıklarını ifade etti.
Olay sırasında hayatını kaybeden protestocu sivillerle
ilgili tarafsız bir soruşturma beklediklerini ve olayın takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Bölgede baş gösteren olayların Kürt Meselesinin
barışçıl ve demokratik çözüm çabalarının yoğunlaştığı
ve somut adımlarla devam ettiği bir dönemde bir yaranının bulunmadığı , olayların bir an önce durularak toplumun enerjisini çözüm çabalarına yoğunlaştırılması
gerektiğini ve özellikle İmralı’dan yapılan son açıklamalar ve çözüm sürecinden sorumlu Başbakan Yardımcısı
Beşir ATALAY’ın son açıklamalarının önemine işaret etti.

Heykel’e yapılan müdahaleden sonra bazı görevlilerin heykele çirkin ve rahatsız edici bir davranış sergilediğini, bu davranışı kınadıklarını ve yetkililerden
gerekli inceleme yapılması talebinde bulunduklarını,

Elçi devamla ; Lice’de bazı karayollarının kapatılması
eylemlerinin sona ermesi için çeşitli girişimlerde bulunduklarını, bu amaçla Diyarbakır Valisi, DBP ( Demokratik
Bölgeler Partisi ) Genel Başkanı ve İl Başkanları yetkileri
ile Lice’de protesto yapan ve yol kapatma eylemi gerçekleştiren grupla görüşme yapacaklarını söyledi.
STK temsilcileri daha sonra Lice ilçesine hareket etti.
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Hrant Dink Anması
19 Ocak 2007 tarihinde İstanbul’da Agos Gazetesinin önünde katledilen Ermeni Gazeteci-aydın Hırant Dink’in Koşuyolu Parkı İnsan Hakları Anıtı önünde yapılan anma etkinliğinde Baro Başkanımız Tahir Elçi bir açıklama yaptı. Anma etkinliğine Diyarbakır Barosu
üyelerinin yanı sıra, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

rettiği bir cinayet gibiydi adeta.

Değerli arkadaşlar;
Ermeni gazeteci-yazar Hırant Dink’i anmak için burada, bir aradayız.
Yedi yıl önce, tam da bu saatlerde, İstanbul’un orta
yerinde vurdular.
Arkadan, kalleşçe vurdular.
Irkçı-faşist güruhlar, önce bu cesur gazeteci, Ermeni toplumunun bu yürekli aydınını tehdit ederek, korkutarak susturmaya çalıştılar.
Onun sesinden, sözünden ve dile getirdiği gerçeklerden korkuyorlardı. Halkının yaşadığı acıları, dramları
korkusuzca dile getiren bu onurlu insanı susturarak
Ermeni halkının hakikatinin ortaya çıkmasını engelleyeceklerini düşündüler.
Hırant Dink, bir yandan halkının yaşadıklarını bir
ozan gibi, hüzünlü şarkılar söyler gibi milyonlara anlatırken, aynı zamanda Türkiye halklarının barışı, birlikteliği ve demokrasi içinde kardeşçe yaşaması için de
mücadele veriyordu. Yedi yıl önce İstanbul’un orta yerinde sıkılan o kurşunla halklarımızın ortak vicdanına
kastedildi.
Cinayet, Devletin karanlık koridorlarında planlansa da, ama aynı devletin birçok güvenlik ve istihbarat
kurumunun bilgisi ve gözetiminde, besleme çetelerce
gün ortasında, tarihteki mahsus teşkilatların yöntemleriyle uyumlu şekilde, Hırant’ı arkadan, alçakla vurdular.

Tetiği çeken “piyon” sınırlı bir ceza alsa da ve görünürde ona yardım eden birkaç kişi yargılanıyorsa da,
cinayetin arkasındaki gerçek tablo aydınlatılmadı ve
olayda sorumluluğu olan çok sayıda kamu görevlisi
soruşturulmadı. Ermeni halkının hakikati gibi, Hırant
Dink’in katlinin hakikatinin de üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Ama biz hem Ermeni halkının hem de Hırant
Dink cinayetinin hakikatini çok iyi biliyoruz.
Cinayete ilişkin davanın Savcısı bile şu gerçeği ifade
etmek durumunda kalmıştır: “Dink cinayeti eyleminin,
Mc Donald’sın bombalanmasının ve diğer eylemlerin
salt milliyetçilik duyguları kabaran gençler tarafından
işlenmesinin ötesinde, iştirak halinde ve süreklilik içerisinde çalışan, gizlilik kuralları ve örgütsel hiyerarşiye
azami özen gösteren (….) ‘Ergenekon’ terör örgütünün Trabzon’da faaliyet gösteren bir hücre yapılanması tarafından işlenmiş olduğu değerlendirilmektedir”
Yüz yıl önce bir milyon Ermeni’nin katline dair hakikate hala kulaklarını tıkayanlar, bu gün bu acılı halkın
değerli bir aydının katline dair hakikate de gözlerini
kapatıyorlar.
Hırant Dink, acılı bir halkın onurlu bir aydınıydı.
Anadolu ve Mezopotamya’nın en kadim halkı Ermeniler, yüz yıl önce tarihin o ana kadar tanık olduğu en
büyük felakete, en büyük zulümlerden birine, soykırıma maruz kaldılar.

İttihat ve Terakki Hükümeti “Tehcir Kanunu” adı alCinayeti herkes biliyormuş. Hırant Dink’in öldürül- tında, askeri birlikler ve istihbarat örgütü Teşkilatı Mahmesi, Gabriel Garcia Marquez’in ünlü “kırmızı pazartesi” susa aracılığıyla bir milyonu aşkın sivil insanı, Suriye
adlı romanındaki gibi herkesin önceden bildiği ve sey- sınırına, Der’a Zor Çölüne doğru tehcire, ölüm yolcu-
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luğuna çıkarmıştı.
Teşkilatı Mahsusa, bir plan dâhilinde önce bu halkın aydınlarını, din adamlarını, eşraf ve kanaat önderlerini tutuklamış, çoğunu işkence uygulamalarından
geçirerek katletmiş, ardından katliamı uygulamaya
başlamıştı. Önce Ermeni toplumunun önde gelenleri
tutuklanarak Anadolu’ya sürülmüş, aralarında milletvekilleri, tanınmış yazar-aydın, sanatçılar, din adamları
ve işadamları da bulunanların çoğu sürgünde ya ölmüş veya öldürülmüştür.
Ermeni halkıyla ilgili büyüklerimizden duyduğumuz birkaç söz bile bu halka neler yapıldığını yeterince dile getirmektedir. “Fermana Fıla ra bubu / Ermeniler için Ferman çıkmıştı”, ”Fıle hemu kırkırın / tüm
Ermenileri kırımdan geçirdiler” şeklinde hepimizin bildiği sözler aslında Ermeni Jenosidi ile ilgili tarihi ve hukuksal gerçeği ve Ermeni halkının nasıl bir uygulamaya
maruz kaldığını çok açık şekilde ortaya koymaktadır.

Ne yazık ki, Ermeni halkına karşı bu ağır ve korkunç
suçları işleyenler, insanlığa karşı suç işleyenler cezasız kaldığı gibi, yüz yıl sonra mazlum halkı için adalet
arayan Hırant Dink’in gerçek ve tüm katilleri de adalet
önüne çıkarılmamış ve hala adalet gerçekleşmemiştir.
Yüz yıl önce Ermeni halkına yapılan zulümle yüzleşmeden, jenosit tanınmadan, bu halkın acılarıyla ortaklaşmadan ve özür dilenmeden; demokratik, birlikte
ve güvenli bir gelecek kurmamız mümkün değildir.
Kürt toplumu olarak, kardeş Ermeni halkının yaşadığı bu büyük acıları paylaşıyoruz. Soykırımda yaşamını yitiren bir milyonu aşkın sivil-masum Ermeni’yi ve
bu halkın değerli bir evladı olan Hırant Dink’i bu gün
Diyarbakır’da saygıyla anıyoruz.
Saygılarımla,
Av. Tahir Elçi
Diyarbakır Barosu Başkanı
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Kadına Yönelik Şiddete Hayır
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Haftası Etkinlikleri Kapsamında Ofis ve Balıkçılar Başı
semtinde Kadına Yönelik Şiddete Hayır Broşürleri dağıtıldı.

Broşür dağıtımından önce Baromuz Genel Sekreteri,
Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi koordinatörü
Av. Keziban YILMAZ’ın; “Yeni bir kadınlar gününde; maalesef
hala erkeğin özellikle biyolojik ve statü farklılığını kullanarak
kadına yönelttiği şiddeti konuşmaktayız. Kadınlar hemen
hemen her gün fiziksel-cinsel şiddete, taciz ya da tecavüze uğramakta; katledilmektedir. 2013 yılı içerisinde erkekler;
214 kadını katletmiş, 161 kadına cinsel tacizde bulunmuş,
167 kadına tecavüz etmiş ya da etme girişiminde bulunmuş, 241 kadına fiziksel şiddet uygulamıştır. 2014 yılının
sadece Ocak ayı içerisinde; 24 kadın öldürmüş, 6 kadına tecavüz etmiş,5 kadına cinsel tacizde bulunmuş, 45 kadına da
fiziksel şiddet uygulamıştır.
Sözünü ettiğimiz bu rakamlar sadece basının haberlerine konu olmuş olayların derlemesi ile ulaşılmış rakamlardır.
Sadece Diyarbakır merkezden baromuzun Adli Yardım
Hizmet bürosuna 2013 yılı içerisinde yapılmış başvurulardan
824 kadının; 2014 yılının Ocak ve Şubat aylarında yapılmış
başvurulardan 174 kadının ekonomik, fiziksel ya da cinsel
şiddete maruz kaldığını beyan etmiş olduğu görülmüştür.
Yine Baromuzun CMK hizmet biriminden almış olduğumuz verilere göre sadece Diyarbakır’da 2013 yılında 278
kadının, taciz ya da tecavüz olayının; 138 kadının, psikolojik
ve fiziksel şiddet olayının mağduru olarak hukuki destek aldığı; 2014 yılının sadece Ocak ve Şubat ayları içerisinde 60
kadının taciz ya da tecavüz olayının, 47 Kadının da fiziksel
ve psikolojik şiddet olayının mağduru olarak hukuki destek
almış olduğu görülmüştür.
Bu rakamlar da sadece Diyarbakır için baromuzun kayıtlarına geçmiş rakamlardır. Bu şekilde basına ya da baromuzun kayıtlarına geçmiş şiddet rakamları; şiddetin sadece

görünen yüzü olup, kayıtlara geçmiş ancak basına yansımamış ya da hem basında hem de kayıtlarda yer bulmamış
olan kadına yönelik şiddetin gerçek yüzünün binleri bulan
rakamlar olduğunu, bir kez daha göstermektedir.
Erkeğin şiddetinin her gün bu şekilde artış göstermesinin en büyük sebebi de kadını korumaya yönelik yasaların
düzenlenmeyişi, mevcut yasaların eksikliği ve bu mevcut
yasaları uygulayan uygulayıcıların hala eril bir zihniyete sahip oluşudur.
Ocak ayı içerisinde koruma kararına rağmen katledilen 3
kadın ile geçtiğimiz günlerde Batman’da yol kenarında baltayla katledilmiş halde bulunan Güle Algan’ın hikayesi bunu
bizlere bir kez daha göstermiştir. Güle Algan’dan önce 2 evlilik daha yapan katil zanlısı imam nikahlı eşi, ilk eşini ölümle
tehdit ederek göğsünü kesmeye teşebbüs etmiş, ikinci eşi
Bedriye Yeşil’i de Güle Algan’ı katlettiği gibi katletmiş ve sadece 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştır.
Bilindiği gibi 8 Mart, binyıllardır kadınların yaşadığı eşitsizlikler karşısında verdiği mücadelenin sembolüdür.
Dünyanın birçok ülkesinde hak ve eşitlik isteyen kadınların bir araya gelerek ben de varım dediği, dayanışma içerisinde olduğunu gösterdikleri bir gündür.
Bizler de bugün kadınlarımıza, baromuzun hazırlamış
olduğu broşürlerle bizzat ulaşarak kendilerine yöneltilen
her türlü şiddet ile mücadelede yanlarında, dayanışma içerisinde olduğumuzu, her koşulda kendilerine hukuki destek
sunduğumuzu ifade etmek amacıyla buradayız’ şeklindeki
bilgilendirmeleri ve konuşmasının ardından Ofis ve Balıkçılar Başı semtinde kadınlara, baromuzun hazırlamış olduğu
“Kadına Yönelik Şiddete Hayır’’ broşürleri ve karanfil dağıtılmıştır.
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Şengal Ezidilerinin
74. Fermanı*
Yanına yaklaşıp “size ne oldu” diye yaşlı bir anneyle konuşmaya çalıştığımda, bana Kürtçe,
ellerini havaya kaldırarak “disa fermane/yine soykırım var...” diye söylendi. Evet, gerçekten
de Ezidiler bir kez daha soykırımla yüz yüzeydiler
Kürt Ezidi toplumu tarihte onlarca kez soykırıma maruz
kaldı. Bugün karşı karşıya oldukları katliamın 74’cüsü olduğu söyleniyor. Öyle ki, farklı bir inanca sahip olan bu şanssız
toplum, birçok kez aynı etnik kökenden oldukları Müslüman
Kürtlerin bile katliamlarına maruz kalmıştır. Bir rivayete göre,
Ezidi Kürtlerin daha çok Şengal/Sincar dağlarının eteklerine
yerleşmesinin bir nedeni de, sarp ve korunaklı olmasının yanı
sıra bu bölgenin çok çorak ve verimsiz bir arazi yapısına sahip
olmasından kaynaklanmıştır. Böylece başka milli, dini, etnik
veya aşiret gruplarının burayı göz dikmeye değer bulmayacağını ve kendilerine saldırılmayacağım düşünmüşlerdir.
Ezidi Kürtler yoğunluklu olarak Irak Kürdistam’mn Şengal bölgesinde yaşamakla birlikte, Suriye, Türkiye ve Ermenistan’da da bulunmaktadırlar. Türkiye’de Urfa’nın Viranşehir,
Batman ve Beşiri ile Mardin’in Nusaybin ilçelerinde yaşayan
Ezidiler, başta toplumsal ve dini baskılar nedeniyle, özellikle
de 1980’li yıllarda hızla Avrupa ülkelerine göç etmişlerdir. Ezidilerin dini/inanç merkezi olan “Laleş”, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Duhok ili sınırları içinde bulunmakta, her yıl
Nisan ayında binlerce Ezidi burayı ziyaret ederek bir tür haç
farizasını yerine getirmektedir. Ezidilerin kutsal kitabı Mishefa
Reş, dini önderleri/peygamberleri ise 12. yüzyılda yaşadığı
belirtilen Şeyh Hadi’dir.
IŞİD’in (Irak Şam İslam Devleti) adında“Irak”ibaresi olsa da
bu örgüt başlarda daha çok Suriye’de etkinlik gösterdi. Örgüt
şimdi sadece İD (İslam Devleti) ismini kullanmaktadır. Uzun
bir süre Rojava/Batı Kürdistan’daki Kürt yönetiminin kontrolündeki bölgelere saldıran IŞİD, buradan sonuç alamayınca
son zamanlarda faaliyetlerini Irak sınırının içlerine doğru
yoğunlaştırdı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen kişilerin
oluşturduğu ve daha önce El Kaide’nin bir kolu olan El Nusra
içinde bulunan bu yapı, buradan da ayrılarak kanlı ve vahşice
eylemler gerçekleştirmeye başladı. İslami bir örgüt olduğunu ileri süren IŞİD, insani, ahlaki, hukuki ve hatta dini hiç kural

ve değer tanımayan, sınırsız bir şiddet uygulayarak vahşice
eylemlerle korku ve dehşet yayarak etkinliğini artırmaktadır.
Suriye’de Kürtlerin yanı sıra Şii/Nusayri’leri hedef alan örgüt,
Ortadoğu’nun en tarihi ve çok etno-kültürlü bir merkezi olan
Musul’u Irak devlet güçlerinden alarak, adındaki ibarelere paralel şekilde hem Suriye hem de Irak devletlerinin toprakları
üzerinde hâkimiyet sağlamayı başardı. Musul’da daha çok
Hıristiyan ve Şii Türkmenleri hedef alan örgüt kısa bir süre
sonra Ezidi Kürtlerin yaşadığı Şengal bölgesine yöneldi. Müslüman toplulukların haklarında yalan/ yanlış bilgilere sahip
olduğu, hatta “şeytana tapanlar’’gibi haksız önyargıların olduğu Ezidilerin, IŞİD gibi sapkın ideolojik fikirleri olan bir grubun
katliamlarına daha şiddetli maruz kalacağı öngörülebilir bir
durumdu. Kaderin cilvesi olsa gerek, Haziran ayında İŞİD saldırıları nedeniyle Musul bölgesinden Şengal bölgesine göç
eden Türkmen’lerle evlerini ve aşlarını paylaşan Ezidiler, kısa
bir süre sonra kendileri de aynı vahşi saldırılara maruz kalıp
Türkmenlerle birlikte göç etmek zorunda kaldı.
Daha önce Musul’un işgalinde Irak Ordu güçlerinden
elde ettikleri modern zırhlı araçlar ve silahlarla 2 Ağustos’ta
İŞİD’in beklenmedik saldırısı karşında Peşmergelerin geri çekilmesi ile Ezidi toplumu, belki de Moğollardan sonra en barbar bir grubun katliamlarına, yeni bir jenoside maruz kalmıştı.
Çocuk ve kadınların gözü önünde erkeklerin kafaları bıçakla
kesiliyor, kadınlara tecavüz ediliyor, kız çocukları esir alınarak
cariye yapılıyor, satılıyordu. Bir anda yüz binlerce sivil Ezidi
Kürt 50 dereceye varan cehennem sıcağında Şengal Dağlarına kaçarak Jenositten kurtulmaya çalışıyordu. Çoğu kadın,
çocuk ve yaşlılardan oluşan sivil halk burada bir yandan bu
vahşi örgütün saldırılarına, diğer yandan da açlık, susuzlukla
mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyordu. Katliam haberleri geliyordu, ama Türkiye ve dünya kamuoyu tam olarak
ne olup bittiğini bilmiyordu. Rojava’daki PYD yönetiminin askeri gücü olan YPG, Suriye-lrak sınırından Şengal Dağlarına
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bir koridor açmış, ölümle pençeleşen Ezidileri buradan önce
Rojava’ya/
Suriye’ye, ardından Türkiye-lrak ve Suriye sınırları üçgenindeki Peşxabur -Semalka Kapı- sı/Köprüsünden IKBY denetimindeki Duhok/
Zaxo’ya geçiriyordu.
Şengal’de başlayan katliam ve sonrasında yaşanan kitlesel göçün ilk dalgalarının Peşxabur Köprüsü’ne ulaşmasından hemen sonra, Diyarbakır Sivil Toplum Örgütü temsilcilerinden oluşan bir heyet olarak durumu yerinde görmek için
oradaydık.
Türkiye sınırındaki Zaxo ilçesinin her yerinde; inşaatlardan duvar diplerine, park halindeki kamyonların gölgesinden, ağaçların gölgesine kadar her tarafta Şengalliler vardı.
Ancak pasaport ve Türkiye’nin Erbil Konsolosluğundan vize
alabilenler Türkiye’ye geçebiliyordu. Buradan görüşmek için
gittiğimiz Duhok’un valisinin Peşxabur Kapısına gittiğini öğrendik.
Duhok’ta sivil toplum örgütlerinin bir toplantısına katıldığımızda işin rengini yavaş yavaş anlamaya başlamıştık.
Duhok’ta yaşayan Şengal- li bir Ezidi Kürt kadın avukat; akşam
kız kardeşiyle her nasıl olmuşsa telefon bağlantısı kurabildiğini, kız kardeşinin kendisine; kocasının kafasının kesildiğini,
kızlarının alınıp götürüldüğünü, kendisinin de iki çocuğuyla
Şengal Dağlarında olduğunu, kadınların tecavüze uğradığını, ele geçmeden önce hayatına son vermek için yanında bir
bıçak taşıdığını, ölmesi durumunda kirletilmeden öldüğünün bilinmesini söylediğini hıçkırıklar içinde anlatıyordu.
Duhok’tan Suriye-lrak arasında Dicle Nehri üzerindeki
Peşxabur Köprüsüne doğru gittiğimizde ise yaşanan insani
trajediye ilişkin tablo daha bir netleşiyordu. On binlerce insan
kamyon, pikap, traktör, otomobil vb. her türlü araçla istiflenmiş halde Rojava’dan Irak Kürdistanı’na geçiyordu. Duhok
Valisi Ferhat Et- ruşi, Köprü’nün başında gelenleri karşılamak
için bekliyor, Zaxo halkı araçlarla köprü başına getirdiği su,
bisküvi vb. yardımları gelenlere fırlatıyor, tam bir insani dram
yaşanıyordu. Gelenler sanki günlerce bir mezarda ölü kalmış,
sonra bilmedikleri bir gezegende gözlerini açmıştı. Güvenli
bir bölgeye ulaşmış olmanın rahatlığından çok, yaşadıkları dehşetin ve geride bıraktıkları yakınlarının acısı ve hüznü
gözlerinden okunuyordu. Yanına yaklaşıp “size ne oldu ?’’diye
yaşlı bir anneyle konuşmaya çalıştığımda, bana Kürtçe, ellerini havaya kaldırarak “disa fermane/yine soykırım var...” diye
söylendi. Evet, gerçekten de Ezidiler bir kez daha soykırımla

yüz yüzeydiler. Duhok Valisi naçar şekilde gelenleri izliyordu,
bize dönerek “Bakın bakın dünyanın dört bir yanından gelen
ve kim olduklarını bilmediğimiz insanların oluşturduğu vahşi
bir grup halkımıza soykırım uyguluyor, siz daha çok kamuoyunu ve uluslararası toplumu yaşananlardan haberdar etmeye çalışsanız iyi olur.” diyordu.
Zaxo ve Duhok’ta bir yandan çadır kent çalışmaları yapılıyor, ama bir yandan dalgalar halinde bir insan seli Rojava’dan Irak Kürdistanı’na geçiyordu. Dünyanın hiç bir ülkesi
bu kadar kısa bir Sürede ve bu kadar çok sayıda sivil nüfusun göçüyle kolay kolay baş edemezdi. Hele aylardır parasal
ödemeleri merkezi hükümet tarafından durdurulmuş Kürt
Bölgesel Hükümeti’nin kendi imkanlarıyla bu insani krizle
baş etmesi hayli zor görünüyordu. Göçün devam ettiği ve
orada bulunduğumuz ilk günlerde daha yeni yeni Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) çadır yardımı
yapmaya başlamış, Türkiye ise IŞİD’İN Musul’u işgali ile göç
eden Türk- menler için Duhok yakınlarında 20.000 kişilik çadır
kent yapımını sürdürüyordu. İlerleyen günlerde uluslararası
destekte artış olduysa da, yüz binlerce Ezidi bu yazın cehennem sıcaklarında yaşam mücadelesi veriyor.
Daha önce Şii Araplara, Türkmenlere ve Rojavalı Kürtlere
karşı barbarca eylemler yapan IŞİD, şimdi de başta Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Statüsü olan Roma Sözleşmesi olmak üzere uluslararası belgelere göre, farklı etnik ve dini gruba yönelik öldürme, tecavüz, zulüm ve zorla yerinden edilme
gibi soykırım suçu ve insanlığa karşı suç oluşturan eylemleri
Kürt Ezidi halkına karşı acımasızca gerçekleştirmektedir.
Halen gelişleri devam etse de Türkiye’de 10.000, Irak
Kürdistanı’nın Doruk/Zaxo bölgesinde 350.000 ve Rojava’da
50.000 olmak üzere 600-700.000 sivilin IŞİD’in Şengal saldırılarından etkilendiği belirtilmektedir. Bu yazı kaleme alındığında Irak-Türkiye sınırının Uludere yakınlarındaki dağlık
bölgeden Türkiye’ye yoğun bir Ezidi göçü sürüyordu. Kürt
Bölgesel Hükümeti, Ezidilerin ülke sınırları dışına olan göçüne karşı, bu nedenle uluslararası yardımla Ezidileri bölgede
tutarak, ileride, yaşam alanları olan Şengal bölgesine geri
dönmelerini planlamaktadır.
Bugün Ortadoğu’nun en mazlum halkı olan Kürtlerin en
otantik ve şanssız toplumu olan Ezidiler, tarihlerinin en büyük felaketlerinden biriyle, yok olmayla karşı karşıya. Dünya
kamuoyu ve uluslararası toplum yardım etmez ve insani dayanışma sergilenmez ise, bu halkın katliamdan kurtulması ve
yaşam alanlarına geri dönmesi mümkün görünmemektedir.

Av. Tahir ELÇİ, Diyarbakır Barosu Başkanı
Güncel Hukuk Dergisinin Eylül 2014/9-129 sayısından alınmıştır
*Anadolu ve Mezopotamya halkları, “Ferman/ölüm emri” kavramını soykırım için kullanmaktadır.
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Av. Fahri KARAKOYUNLU

Takekes û Azadî

“Qerebalixî, her dem xetere ye. Di nav xwe de lixana” ji bo dahatûya civakan, xetere û kemînên
nemerdên ku ruhê xwe bi erzanî difroşin dide mezin di nav xwe de dihewînin.
hewandin.” (Victor Hugo)
Gava ku mirov xwe teslîmî “qerebalixan” dike, êdî
Di dîroka civakan de, gelek caran hinek fikrên taybetmendîyên kesî tiştekî ifade nake. Û mirov
olî, ideolojî û fikr û raman bala qelebalixan dik- dibe êsîrê wan “qerebalixan”. Ji ber wî - bi taybetî
şîne. Ev kesên ku pêştevanîya van ideolojî û fikr ciwakên Rojhilata Navîn û yên di bin bandorên
û ramanan dikin, gelek carî qelebalixan ji bo ar- olî û kevneşopîyên civakî de dijîn- rêça hêsan ya
mancên xwe û ji bo berjewendîyên xwe wek ku her kes li pê diçin dibjêrin. Ew kesana, dizanin
amrazekî bikartînin. Dîroka mirovahîyê bi van ku, wek endamekî wan qerebalixan û wan îdeomînakan ve têr û tije ye.
ljîyan êdî “ew ji tiştekin”…
“Takekes û azadî” di dîroka mirovahîyê de xala Ji bo vî, rêvebirîyên ne demokratîk, ji van qereherî girîng ya pêşveçûyîna civakan e. Di tekoşîna balixana pirr hez dikin. Kesên ku van qerebalixan
azadîya takekesîyê de, bi rastî mirov gelekî qels e diafrînin, bi riya van qerebalixan azadîya takekeû rêça hêsan dijbêre. Ji ber wî, yên ku bi serên san tehdît dikin. Êdî kes, ne di nav lêpirsîn û lêxwe ne tiştekin, di nav qerebalixan de “dibin gerînê de ye. Êdî herkes wek hev e, an jî êdî li wê
tiştek”, û yên ku tiştekin jî, di qerebalixan de derê tu kes nîne.
winda dibin û diqedin.
Xetereya herî mezin eve ku, rêvebirina van qeleLê “takekes û azadî” du têgehin ku, sîwana parasbalixana ya bi tundî û tujîyê ye. Ger van “qelebatina mirovî ya bê qerebalixan e.
lixana” amrazên tundî û tujîyê bikarbînin, êdî kes
“Takekes û azadî”, bi serê xwe parastina fikr û ra- nikare pêşîya vê pêlê bigire.
man, hîmê jîyana bê qerebalixan ya bi serê xwe
Di sedsala 20an de, ideolojîyên faşîst û ideoloye.
jîyên bi navê şoreşên çepîtîyê ev qelebalixana, ji
Ger li cîhekî herkes birûve( bişîbe) hevudu, li wê bo armancên xwe bikaranîn, di nav van rêvebiriderê tu kes nîne. (Michel Foucault)
yan de rêç û rêbazên demokratîk bikarnehat. Di
Bi rastî, tiştê ku qerebalixên mezin diparêzin, min nîvê sedsala 20an de ideolojîya faşîst, di dawîya
gelek carî dixîne nav şikan. Ger ev qelebalixana sedsala 20de jî ideolojîya çep yên wek Sovyetîk
bi milyonan be û li pê hinek “kes û ideolojîyan” rûxuyan. Ji ber vî di nav “civakên rojava” de, azabê pirs biherikin, bi rastî tirsekê dike nava dilê dîya takekesan hîn xurt bû û di nav van civakan
min. Ez bi navê mirovahîyê û bi navê takekesî û de “takekes û azadî” wek nirxekî civakî hate asazadîyê dikevim nav şik û gumanan. Ev “qereba- tek bilind. Gava di nav van civakanan de, bi navê
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opozisyonê (muxalefet) nerazîtî li dijî van rêvebirîyan tê holê, êdî kes wek takekesekî azad dipirse, şîrove dike û biryara xwe dide û bi vî rengî
cîhê xwe digre.

re dibe gur.

Ger ku ev civakana, ji van qeyd û bendên ku bi
navê nirxên olî, mezhebî û kevneşopî yên wana
dorpêçkirî, xwe rizgar nekin, dê ji bo rêvebirên
van civakana, ew bes “qerebalix”in û tu ne tiştekin.

derveyî xwe dengê xwe kane bilind bike. Dizane
ku, zalimên herî xedar, mazlûmên berê ne,
û ev “qerebalixana” bi navê mazlûmîyetê, di
nav xwe de gelek zaliman dihewîne.

Takekesekî azad, li dijî her zilm û steman tevdigere. Ev zilm û stem ji kê û bi çi navî bête kirin,
li dijderketin wek seknek prensîpî(rêgez) ye.
Lê mixabin, di civakên Rojhilata Navîn û yên di Ger yê zilmê dike ji te be jî (ol,etnîsîte, îdeolojîk
bin bandora ol û mezheban de dijîn, hîn gelekî hwd…)divê tu li dijî wan bisekine. Wê demê tê
dûrin ji vê pêvajoya ku “civakên rojava” tê de der- bibîne ku tu zêdetir mirovî, û tê bibîne ku tu ji
basbûyî de. Ji ber vî, ta ku ev qelebalixan, ji wek van qerebalixan zêdetirî. Wê demê tê bibî pertakekesên azad bê afirandin, dê gelek dem bi- çeyek ji gerdûna mezin.
bore û gelek êş û êzar di nav van civatan de, dê Azadî, serbest kirina nasnama mirov ye. Wê demê
berdewam be.
mirov him li dijî zalimên xwe, him jî li dijî zalimên

Takakas û azadî, edalet, wîjdan û hiqûqek wekKesên bi vî rengî, di nav van qerebalixan de cîh hev bi xwe re diafrîn e. Wê demê, wê bê dîtin ku
digrin, xwe wek pezê di nav kerî de, û gava ji nav ji nav mirovahîyê dengên wîjdanên paqij bilind
dibin.
kerî veqetin jî, xwe wek para guran dibînin.
Lê, “ruhê civakên dinyaya nû” ya bi riya amrazên Ger civak ji van takekesên azad bên afirandin, wê
ragihandina sosyalî hatîye holê eve ku, veqetan- demê tama her tiştî, dê bê guherandin.
dina nav kerî êdî mirov nake para guran, miro- Wisa tê xwiya ku, jîyana mirovahîyê, bi nifşê nû re
van azad dike. Wê demê ne gur kane mirova di nav rûbarek zelal de wê biherike berbî azadîbixwe , ne jî di nava qerebalixan de tu bi wan yek bê dawî.
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Av. Eyyüp TEKİN

Diclenin Armağanı
“Hevsel Bahçeleri”

Bir çok tarih kitabında “Nil’in Armağanı Mısır” ibaresini
görmüşüzdür.İşte Hevsel(Efsel) Bahçeleri de Diclenin armağanıdır Amed’e.Dicle’nin Mezopotamyanın yüksek
kesimlerinden getirdiği zenginliklerle beslenerek oluşmuştur Hevsel. Geçmişi tam olarak bilinmemekle birlikte;
yaklaşık 250 hektarlık bu doğal güzellik sekiz bin yıldan
bu yana Amed halkı tarafından işlenmiştir. İçleye kalkan
balığı şeklinde uzanan haşmetli surlara inat yeşil bir kadife gibi süslemiştir Kara Amid’in eteklerini. Sıcağın bol olduğu bu diyarlarda bereketi ve ferahlatıclığıyla abı hayat
olmuştur insanımıza.
Diyarbakır’ımız son zamanlarda yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak turizme de açmıştır kapılarını.Adeta açık hava müzesi şeklindeki Surlar, on gözlü köprü,
Suriçindeki Hanlar, Hamamlar, Dini ve kutsal mekanlar
görülmeye değer başlıca yerlerdir.Bu saydıklarımızın yanısıra Hevsel Bahçelerinin hem tarihi hem doğal güzelliğiyle Diyarbakır için ayrı bir yeri vardır.Yazların sert ve
kurak geçtiği dönemlerde bir sığınak, bir yiyecek deposu
olmuştur adeta.Diyarbakırın tarihiyle bütünleşmitir Hevsel.Keçi burcuna çıkıp da tarihi On Gözlü Köprüye uzanan
Hevsele bakmak tarihe uzanan göz alıcı bir yolculuk gibidir.Hele bir de Keçi Burcundan güneşin doğuşunu izlediniz mi? Medeniyetin başucumuzda doğduğunu, onu
bulmak için uzak diyarlara gitmenin ne kadar gereksiz olduğunu anlatır insana bu izleyiş.Hevsel ve On Gözlü Köprünün üzerinden yükselen güneş, uygarlığın doğuşu gibi
yükselir bu kentin üzerine.Nice medeniyetler, kavimler,
imparatorluklar hüküm sürmüş, geriye değişmeyen bu
eşsiz manzara kalmıştır.Adına klanlar yakılmış, şiirler yazılmış, belki de ne sevdalar gizlenmiştir içinde.Kırklar dağında buluşan sevgililer Hevsel’in gölgeliğinde serinlemiştir.
Aşkla tutuşan yürekler Diclenin soğuk sularına Hevsel’de
akıtmışlardır içlerindeki odları.

Hevsel anlatmakla bitmez.Diyarbakır ve Diyarbakırlılar için
gerek maddi gerekse manevi değeri paha biçilemez bu
eşsiz mirasa sahip çıkmamız gerekmektedir.Son dönemlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yerel Gündem 21
Kent Konseyi, Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği
(DİSİAD) Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) girişimleriyle başlatılan Amed Surları Hevsel Bahçelerinin
UNESCO Dünya Mirası listesine girmesi konusunda başlatılan çalışmalar devam etmektedir.Özellikle Kırklar Dağı,
On Gözlü Köprü, Hevsel Bahçeleri ve tarihi Surlar birbirini
tamamlayan ve kesinlikle korunmaya alınması gereken
tarihi ve kültürel değerlerimizdir.
Son dönemlerde meydana gelen bazı tatsız olaylar nedeniyle Hevselde tahribatlar yapıldı.Ama Diyarbakır halkı
buna sessiz kalmadı.Bir çok platformda tepkilerini gösterdiler.Yaşanan olaylar tatsız ve “keşke olmasaydı” şeklinde
algılansa da bu durum olumsuzluklarla birlikte olumlu
neticeler de doğurdu.Zira insanımızda çevre duyarlılığının oluşması noktasında iyi bir tetikleyici unsur oldu.
Mezopotamyanın siyah incisi Amed’in yaşam kaynağı
Hevsel(Efsel) Bahçeleri geçmişten günümüze Diyarbakır
halkı için önemini hiç yitirmeden gelmiştir.Gerek Diyarbakır halkı gerekse kitlelere öncülük edecek sivil toplum
kuruluşlarına bu tarihi ve kültürel mirasın korunmasında
büyük sorumluluklar düşmektedir.
Umudumuz ve temennimiz odur ki; artık bu topraklarda savaşın adı duyulmayacak.Yıllardır savaşın gölgesinde kalan çevresel sorunlar bu topraklarda yaşayan tüm
halkların ortak sorunudur.Bin yıllardır Amed’te yaşan bütün halklara tüm cömertliğiyle bereketini sunmuş olan
Hevsel(Efsel) hepimizin ortak geleceğidir.Gelecek nesillerimize umut dolu, barış dolu ve hayat dolu bir Diyarbakır
bırakmak dileğiyle...
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Av. Mehmet DÜZGÖREN

Kürt Hukuk Tarihine
Bir Bakış

Hukuk Tarihi bugün var olan hukuk kurum ve kurallarının
geçmişini inceleyen ve bu süreci anlatan bilim dalıdır.
Hukuk diğer bilimlerden farklı olarak, medeni faaliyet ve
sosyal yaşamın her alanına temas eden kurallardan bahseder; Hukuk, sosyal hayatın bütün olaylarıyla ilgilidir.
Avrupa’da doğal hukuk okulunun etkisiyle önce “Roma
Hukuku Tarihi” doğdu. “Germen Hukuk Tarihi” 17. Yüzyılda
yazıldı.
Türk hukuk tarihi herhangi bir Avrupa devletinin hukuk
tarihinden de farklı olarak Osmanlı imparatorluğu nedeni ile üç kıtaya yayılmış bir hukuk özelliği göstermektedir.
Bunun haricinde de İslam öncesi ve İslam sonrası olanakta ikiye ayrılabilmektedir.
Peki ya Kürtlerde hukuk tarihi nedir? Bunu daha iyi anlamak için Kürtlerde sosyal ve siyasal örgütlenmeye bakmak lazım gelir.Kürtlerde bu örgütlenme aşiret tipi örgütlenmeye dayanmaktadır. Modernleşme süreciyle birlikte
eski öneminden çok şey kaybetse de, aşiret yapılanması
Kürt toplumu için hala etkinliğini korumaktadır.
Aşiret türü örgütlenme biçimlerinin yüzyıllara dayanan
uzun bir süreç boyunca varlıklarını devam ettirebilmeleri,
sistematik bir örgütlenme biçimine dayanmalarına bağlanabilir. Bu yapılanmada, iç içe geçmiş değişik düzeydeki
akraba toplulukları karşılıklı sorumluluk

yönetiliyordu. 19. yüzyılda Kürtlerin yaşadığı bölgede Baban, Rewanduz, Botan, Bahdinan gibi özerk bölgeler vardı. Özerk bölgelerin himayesinde asayişin sağlanması, dış
tehdit algısını büyük ölçüde azaltmıştı. 19.yüzyılın ortalarına doğru bütün emirliklerin ortadan kaldırılması ile sonuçlandı. Bunun sonucunda bölgede ortaya çıkan asayiş
sorunu, aşiretlerin varlığını tekrar zorunlu hale getirdi.
19. yüzyılın ortalarına doğru emirliklerin varlığına son
verilmesi ile birlikte iki önemli durumla karşılaşıldı: Birincisi, daha önce de ifade ettiğimiz gibi aşiretler, sosyal ve
siyasal örgütlenmenin temel belirleyicileri olarak tekrar
ortaya çıktı. İkincisi de şeyhlerin (dini liderler) önemi arttı.
Din adamlarının önemini artıran iki önemli gelişme vardı: İlki, daha önce aşiretler arasındaki kavgaları yöneten
“mir”ler artık yoktu ve emirliklerin kaldırılması ile aşiretler
arası çatışmalar başlamıştı (Jwaideh, 1999, s. 143). Bu kaos
ortamında şeyhler, dini kimlikleri ile aşiretler arasındaki
çatışmaları sonlandıran ve bölgedeki güvenliği sağlayan
“barış elçisi” rolünü oynadılar. Bu da, onların halk nezdindeki otoritelerini güçlendirdi. Diğeri de, emirliklerin kaldırıldığı 1800’li yılların ortaları aynı zamanda eş zamanlı
misyonerlik faaliyetlerinin arttığı dönemdir2.

duygusu ile güçlü bir dayanışma örneğini sergilemektedirler.1

Barınma, can güvenliği ve ekonomik ihtiyaçların karşılanması amacıyla ortak tehlikeler karşısında ortak bir kimlikle hareket eden ve Arapça bir kavram olan aşiret, “öz ve
norm olarak politik bir birliktir” (Weber, 2002, s. 483). Hay,
aşiret için dış saldırılara karşı üyelerini

Kürtler, yaşadıkları coğrafyada 19.yüzyıla kadar bir dizi
emirlik oluşturdular. Bu emirliklerin her biri, bir hükümetin miras yolu ile unvan hakkı tanıdığı bir aile tarafından

korumak ve eski gelenek ve yaşam biçiminin devamlılığını sağlamak için var olan bir topluluk ya da topluluklar
federasyonudur (2005, s. 71), der.

1 A.Vahap ULUÇ Yrd. Doç. Dr., Harran Ünv. Kürtlerde Sosyal ve siyasal örgütlenme
2 A.Vahap ULUÇ Yrd. Doç. Dr., Harran Ünv. Kürtlerde Sosyal ve siyasal örgütlenme
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Gerçekten de aşiretler, devlet düzeyinde disiplinli bir örgütlenme değilse de devletin sahip olduğu birçok niteliği hatırlatmaktadırlar.Bunlardan bizim için önemli olan
ve yazımızın konusunun oluşturan;
Aşiretin ;Suç işleyen kişiyi liderin talimatıyla yargılayan ve
cezalandıran (malını elinden alma, cellikırın1, falakaya yatırma, bir odaya haps etme) bir mahkemesi (köy odası) ve
“yargı gücü” dür.
Davaların Hallinde Ağaların Vaziyeti
Ağaların daima aşirete karşı tarafsız olmaları lazım gelir.
Her davada yüzde beş, on oranında bir ücret alınır. Davalar “arfe”ler gibi usul ve teamül üzerine hallolunur. Bazen hükmi bir çok kararlara tesadüf edilmektedir. Ağa her
sene satılan kuzulardan iki kuruş, beş kuruş alır. Senede
bir kere veyahut lüzum görürlerse iki defe kendisi için
“beş” toplanır. Şu toplanan beş köylerin büyüklük ve servetine göre dağıtılır. Toplanan beş’ten fahz reislerine bir
miktar ayrılabilir. Şayet gulamı varsa “çarkhur” adıyla ayrı
olarak köylüden para alınır. Aşiretlerin ağalara mecburiyeti sırf kendilerini düşman aşiretlerin şerrinden muhafaza içindir. Başka gayeleri yoktur. Hatta aşiret illeri bu ve
buna benzer meselelerden dolayı ittifak ederek haklarını
elde ederler. Bunun örneği Midyat’ın Hüverki bendidir.
Hüverki muhtelif sekiz on aşiretten teşekkül etmekle beraber birtakım Süryani, Yezidi cemaatleri de içine almıştır.
Ağalar, daima Kürtlerin akıllı kısmını teşkil ediyorlar. Ağalar
aşiretlerinin şehirlilerle görüşmesini, okuyup yazmasını,
zengin olmasını istemedikleri gibi her köyde muhakkak
iki bendin bulundurulması da siyasetleri icaplarındandır.
Çünkü, bu iki taraf mücadele ederlerse ağa her davadan
nakdi ceza alır. İcabında talan eder. Zaten hangi taraf zenginleşirse bahane ile bir iş açtırarak onları da fakir düşürür.
Köylü ne kadar fakir olursa ağaya itaatleri o kadar kuvvetli
olur. Köylünün ağaya itaat etmesinin sebebi, ağa bir adamını terbiye etmek üzere, gizli olsun başka aşiretlerin huzurunda olsun mutlaka büyük bir hakarete uğratır. 3
Küçük Suçlarda Ağaların Hareketi
Aşiretinden birisi bir adamın ineğini çaldığı, şahitle yahut
yeminle ispat olundukta hemen inek geri alınır, hem de
iki misli olarak “kıymet” alınır. Bir hırsızlık davasında çalınan
malın izi bir köye giderse evini aramak ve yemin vermek
usuldendir. İzi görülmeyen bir hırsızlık davasında sahibi
şüphe ettiği kimselere yemin ettirilir. Lakin inek başka yerde ortaya çıkarsa yemin verdirmiş olduğu adamlara kıy-

met vermek mecburi olur. Bu işlerin icrası hep ağaya aittir.
Birisi sahibinin rızası olmaksızın köpeğine bile taş atıp ayağını kırarsa bir at davası gibi köpeğin değerine göre kıymet alınır. Bir organın çalışmamasına sebep olanlar, diyetin yarısı veya dörtte biri derecesinde tazminat vermekle
mükellef tutulmakla beraber ayrıcı hekim parası da verir.
Aşiret fertlerinden birisi hayvanlarını başıboş bırakır da
birisinin tarlasına girer, ona ziyan verirse mutlaka bilirkişilerden birkaç adam gönderilerek hasar neden ibaretse
tazmin ettirilir. Tekrar ederse kıymet de alınır. Hariç aşiretler için bu usuller değişir. Daha ağır olur. Başıboş bırakılan
hariç aşiretlerin hayvanlarından alınacak ücret sabittir.
Aynı aşiretten olan hırsızlar kendi aşiret fertlerinin malını
çalarsa, hemen onlar talan edilerek geçici olarak aşiret
haricine sürülür. Buralarda hırsız suçüstü halinde yakalanırsa katledilir; faili meçhul hırsızlıklar meydana rüşvetle
çıkarılır. Her kimin malı çalınırsa, ne miktar para vereceğini
ilan eder. Faili kim olduğunu gizlemelidir. Haber alır, sonra
ağanın odasına müracaat eder ve muameleye başlanır.
Ortaya çıktı mı tereddütsüz kıymetle beraber hazır etmek zaruridir. Hırsızlık esnasında katledilen Arapların kanı
üç yüz mecidiye olup bu parayı aşiret fertleri ve grupları
öder. Katil de herkes gibi hissesini verir.4
Cinayet
Aşiret fahzlarından birisinin bir adamı aynı aşiret fahzından birisini kendi fahzının malumatı olmaksızın öldürürse mesuliyet sırf ona ait olup kan davasını halletmekle
mükelleftir. Şayet köyün talanını diğer bir fahz vurursa ve
köyde sakin olan fahz onu takip eylediği sırada bir adam
katledilirse suça toptan iştirak ederler. Ve kan verildiği zaman fahzın hanelerine göre ağanın evinde toplanan fahz
reisleri beher hanenin kaç kuruş vermesi lazım geldiğini
tayin eder. Tehir edilmeden tahsil edilerek verilir. Verildiği
zaman bir bayrak yapılarak maktulün mirasçıları ile katilin
eline verilir. O günden itibaren her iki aşiret “baht” vermek
suretiyle birbirini temin ederler. Baht katiyen bozulmaz.
Kandan alınacak paranın en azından elli mecidiyesini
ağaya ve yarı miktarını fahz reisine vermek usuldendir. İki
aşiretten birisi iki, diğeri bir katilin kan davasında bulunursa her iki aşiret reisleri toplanarak konuşmaya başlarlar.
Fahz reisiyle ağanın birlikte bulunması şarttır. Kan davasının sabit olması lazımdır. Buralarda katili belli olmayan
cinayetleri yüz elli, iki yüz mecidiye rüşvetle meydana
çıkarıyorlar. Para, cinayet davalarında çok iş görür. Katili
belli olmayan şahsın katilleri para ile meydana çıkmadığı

3 Ziya Gökalp, (2011). Kürt aşiretleri hakkında sosyolojik tetkikler İstanbul: Kaynak yayınları
4 Ziya Gökalp, (2011). Kürt aşiretleri hakkında sosyolojik tetkikler İstanbul: Kaynak yayınları
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takdirde şüphe ettiği adamlara yemin verdirir. Bu havalide yemin tarzı şöyledir: Karacadağ’daki şeyhin nezdine
“belı” için giderler.
Belı nedir? Şeyh tarafından ateş içinde kızdırılmış demirden kahve kaşığıdır. Bu kızgın demir ateş içinde hazırlanır.
Belı edilecek adam kimse şeyhin huzurunda ayakta durur. Şeyh hazretleri de onun ağzını açar, kızgın demiri bir
kere dilinin üzerine bırakır. Şayet dili yanarsa o fiili işlediği
meydana çıkar. Yanmazsa masumiyeti belli olur. O zaman
davacının bir hakkı kalmaz. Bazen kızıl demiri görünce suçunu itiraf edenler olurmuş. Belı edildikten sonra aşiretin
icra kuvvetini teşkil eden ağa lazım gelen teşebbüslere
başlar. Çarpışmada telef olan hayvanlar da tazmin edilir.
Bir çarpışmada bir aşiretten iki adam öldürülür de katillerin mensup bulundukları aşiretin de bir tüfek, bir at veyahut birkaç devesini maktul tarafı götürürse, kan davasının
halli zamanında bazen “foraldım” olurmuş. Daha doğrusu
o aşiretin kuvvet ve kudretine bağlıdır. Buralardaki aşiretler milli ananelerini unutmuş ve Arap adetlerini edinmişlerdir. Kan davaları Abtan, Hakkari, Garzan cihetlerinde
başka başka şekillerde hallolunur.
Kızlığı Bozmak ve Kız Kaçırmak
Ağa mümkün olursa kızla oğlanı bir yere getirir. Şayet kızın gönül rızasıyla olmuş ise hemen başlık alınarak babasına vermekle beraber alınacak kıymete de ağa ile babası
ortaktır. Kızın babasının fikri alınmaksızın ağa halledemez.
Kızın rızası olmaksızın zorla götürülmüşse ve şeriata aykırı
bir şey vaki olmuşsa oğlanın köyü talan edilmek ihtimali
uzak değildir. Hariç aşiretten olursa aynı saatten itibaren
münasebet kesilerek düşmanlık başlar. Şayet oğlan kendi aşiretinden çıkarsa ancak oğlanın mensup olduğu
“ezbet”le husumet devam ederek, diğerleriyle dostane
münasebete başlanır. Mesele halledilinceye kadar düşmanlık bakidir. Zevci mevcut olan kadın birisiyle temasta
bulunduğu haber alınır ve şikayet edilirse evvela kadının
terbiyesi zevcine bakılır. Yapmadığı takdirde kır haricine
çıkarmak ağanın salahiyeti dahilindedir. Kız kaçırmak davalarında kız kaçıran şahıs hangi kabileden ise kızın kaçırıldığı günden itibaren düşmanlık başlayacağını yukarıda
söylemiştim. Bir de oğlan tarafı olan kabileden alınacak
eşya ve hayvanlar da icabından “foraldım” olur gidermiş.
Velhasıl oğlan tarafını zorlamak için her şey yapılır. Kız
tarafını razı etmek şarttır. Kız davası halledildikten sonra
aşiret fertlerinden zarar görmüş olanlar varsa oğlan tara-

fından tanzim edilir.6
Kabahat
Bir adam birisine tokat vursa ağa da onu mükemmel döver. Darp şayet tekrar ederse hem dövülür, hem de nakdi
cezaya mahkum olur. Sövme ve hakaret davalarında fahz
reisleri de ceza vermeye salahiyetlidirler. Ancak davanın
yeniden görülme mahalli ağanın odasıdır. İcap ederse
orada muhakeme olur. Çıkarsa ağa da döver. Bir nakdi
ceza da ağa alır. Bu sebepten aşiretlerde birbirine sövmek
ve hakaret etmek aşiret ananelerine aykırıdır. Hatta buralarda çarpışma ve boğazlaşma esnasında bile birbirine
sövüp hakaret edemezler. Ağız dalaşından silah çekmeye geçmek hemen bir kaide gibidir. Cezası birtakım derecelere bağlıdır. Mesela, fahz reisi, yahut ağa ailesinden
olursa kıymet almak ve himayeye zorlamak ağanın fikrine
bırakılmıştır. Avam tabakasının hakları asilzadelere tercih
edilemez.
Davaların Halli
Dava vukuunda her iki tarafı şeyh yanına getirerek söz
konusu davayı halletmeye teşebbüs eder. Hallolunursa
kabul olunmadığı takdirde iki tarafı gösterecekleri arfeye
gönderir. Her iki taraf şahitlikleriyle arfeye giderler. Arfe şahitler ve davacıları dinler, aklı nasıl keserse öylece hükmeder. Bu hükmü kabul etmeyen taraf birinci arfenin hakkını
vererek diğer arfeyi ister. Ve iki taraf ikinci arfeye giderler.
Bunu da kabul etmezse yine haksız taraf arfenin ücretini
ödeyerek üçüncü arfeye giderler ki bunun hükmü kati ve
değişmezdir. Orada hüküm katiyet kazanarak haksız taraf
haklının hakkını vermeye mecbur kalır. Şayet inat ederse,
mensup olduğu aşiretin reisi onu zorlamaya ve hüküm
ve emri infaz etmeye mecburdur. Arapların bugün birinci derecedeki arfeleri İbn Sadi, ikinci derecedeki İbn Acil,
üçünce derecedeki Mekke taraflarında sakin el-Yevid
adındaki şahıslardır. Şu halde mahkemenin dereceleri üç
olup kati hükmün infaz vasıtası da aşiret şeyhleridir. 7
Genel Değerlendirme
Kürtler, 19.yüzyıla kadar çok sayıda aşireti ve aşiret dışı
toplulukları bünyesinde toplayan ve başlarında “mir”lerin bulunduğu, emirlikler bünyesinde örgütlenmişlerdi.
19.yüzyılda bu emirliklerin varlığına son verilmesi üzerine
aşiretler yine toplumsal birer aktör olarak güç kazanmaya
başladı. 19.yüzyıldan sonra günümüze değin aşiret ,ağaların ve şeyhlerin kürt hukuku üzerinde etkileri baskın
gelmiştir.

6 Ziya Gökalp, (2011). Kürt aşiretleri hakkında sosyolojik tetkikler İstanbul: Kaynak yayınları
7 Ziya Gökalp, (2011). Kürt aşiretleri hakkında sosyolojik tetkikler İstanbul: Kaynak yayınları
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Av. Halit ÖTÜK

Bir Zamanlar Baromuz

Uzun zamandır…
Restorasyonu yapılan İç Kale Projesi son aşamaya geldi. İç Kaleyi sık sık görmeye giderim. Her gittiğimde ,
ruhumun odaklandığı yer eski adliye binalarıdır. Avukatlık mesleğine başladığım o yerlerin, silinmez anıları vardır benliğimde. O mekanları her gezdiğimde,
eski günler, bir film şeridi gibi gelir-geçer gözlerimin
önünden. Aslanlı Çeşme’nin arkasındaki, Bazalt taştan yapılmış ,
Görkemli, Ağır
C e z a
mahkemeleri binası,
binanın alt
katında ,
o yıllarda Baro
Odaları
olarak
kullanılan,
karşılıklı iki
odaya gözlerim takıldığında , nasıl sığmışız bu odalara..? diye şaşkın, şaşkın bakar dururum . Baroya tahsis edilmiş ön bahçeye bakan odada Genç
avukatlar otururdu. Ceza ve Tutukevine bakan arka
odada ise yaşlı Avukatlar otururdu. Kelli-Felli ağır
ağabeylerdi. Bazıları papyon kravat takardı… Onların
odasına senato odası derdik. Genç Avukatların odası
ise Avam kamarasıydı. Faruk Uluğ, Şevket Beysanoğlu,
Ömer Şevki Cizrelioğlu, Hikmet Gökçe, Behçet Nergiz,
Mehmet Ali Kızılkaplan, Edip Altınakar, Edip Nezaket
Güzel, Nejdet Hayalioğlu ,Nizamettin Hayalioğlu, Ruhi

Nedimoğlu, Umur Dicleli…. Yusuf Atalay Mehmet
Atalay.. ünlü senatörlerimizdi.
Kendi aralarında ; Şen ,şakrak ve latifeli olan bu üstatlarımız, genç bir avukatın senatoya girmesi ile susarlardı
birdenbire. Mısır sfenksi gibi vakur , mağrur Boşluğa
dikilirdi gözleri… Aralarındaki esprileri duymayalım
diye. Adliyenin bahçesinde, Bazalt taştan yapılmış bir
havuz vardı, HavuzunYanında ise bir Kameriye bulunurdu. Yaz günlerinde ,öğlenden sonra Genellikle
Hakimler ve savcılar,İşlerini bitirdikten sonra, burada
dinlenmeye geçerdi.
O saatlerde bir iş takibi için adliyeye gelen avukatlarda…
Havuz başına geçer… Sohbet koyulaşırdı. O yıllarda Avukatlar ile hakimler arasındaki dostlukların Bir
özelliği ve güzelliği vardı. Bu günlerde aradığımız ve
özlediğimiz şeyler.. 5 Nisan Avukatlar gününde Baro
tarafından tertip edilen Balolara hakimler ve savcılar
eşleri ile katılır birlikte eğlenilirdi. Balo gecesi, Baromuz
tarafından çıkarılan HUKUKÇULAR POSTASI Mizah ve
magazin gazetesi dağıtılırdı. Geçen adli yıl içersinde
Hakimlerin,savcıların ve Avukatların halleri , yaşadıkları olaylar…. yazı,fıkra ve karikatürle hicvedilirdi.Hiç
kimse, yazılanlardan alınganlık göstermezdi., Aslında
bir tür şaka ile karışık eleştiri yöntemiydi. Sadece Av.
Mehmet Ali Kızılkaplan bir kez küsmüştü Kendisine,
BİSKEVİT ÇOCUĞU denildiği için. 1975 yılında avukatlık mesleğine başladığımda, Diyarbakır Barosunun
sayısı, Kurum Avukatları da dahil olmak üzere, 30-40
kişi civarındaydı. Günümüzde, Diyarbakır Barosunun
üye sayısı 700 leri geçiyor. Eski Adliye binasının birinci
katında, Baroya tahsis edilmiş o iki küçük oda, iki adet
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Asliye Hukuk Mahkemesi, mahkemelere ait kalem
odaları vardı. ikinci katında ise, iki adet Ağır Ceza
Mahkemesi , Bir adet Sulh Hukuk mahkemesi Bir
adet sulh ceza mahkemesi vardı. Dicle Vadisine bakan, eski kolordu binasının bitişiğindeki binada ise,
Alt katta, iki adet icra dairesi, ikinci katta, Başsavcılık
makamı, iki adet Asliye Ceza mahkemesi mevcuttu.
Diyarbakır Ceza ve Tutukevi , Ağır Ceza Mahkemelerinin bulunduğu taş binanın arkasındaydı. Ağır ceza
mahkemesinde duruşması olan tutuklu sanıklar Jandarma ve gardiyan nezaretinde, Yürüyerek getirilir,
Binanın alt katında, merdivenlerin altında betondan
yapılmış, iğreti, karanlık, izbe, havasız odada bekletilirdi. koridorlarda bekleyen tutuklu yakınları, o izbe
odanın küçük pencerelerinden izin verildiği kadar,
Oğulları.kocaları ve kardeşleri ile konuşmaya çalışılardı. Adliyenin tek kadın mübaşiri PERİŞAN BACIYDI. Tek
vazifesi, Ana kapıdan giren kadınların üstünü aramaktı. Düğmeleri beyaz olan ,Siyah bir önlüğü vardı. Çok
silah yakalamıştı kadınların gizli yerlerinde. Mubarek
sanki RX cihazıydı. Emine Perixane ise, Ağır ceza mahkemesinin mübaşiriydi. Adliye dışında kim onu görse
Ağır Ceza Reisi sanırdı. Azametli,temiz ve şık giyimliydi. Merdivenin başında, Avukatları duruşmaya çağırdığında … Bir opera sanatçısı edası ile bağırırdı Ömeeeer…. şevkiiiiiii …..cizrelioğluuuuuuuuu…. Avukatlık
mesleğine saygı içeren bu takdim tarzı, vatandaşlar
arasında büyük bir etki ve sempati yaratırdı Günümüzde, Mübaşirlerin Avukatları çağırması Ne kadar
ruhsuz. Avukat yazıhaneleri, İzzet paşa caddesindeydi. Yani İç Kaleye giden yol üzerinde.. Büro, OFİS kavramı dilimize yerleşmediğinden, Avukat mekanlarına
yazıhane denilirdi. Sekreter tanımı, çok kullanılmadığından, Avukat katipliği, o yıllarda itibarlı işlerden sayılırdı. Avukat katipleri erkek elemanlardı. Günümüzde
stajyer avukatların yaptığı bütün işleri katipler yapardı. Daktilo başında, avukatın dikte ettirdiği dilekçeleri
yazmak, Adliyede hukuki işleri takip etmek, müvekkilleri karşılamak , yolculamak gibi hizmetleri ifa ederdi.,
stajyer avukatlar, avukat ağabeyinin yanından Dava
sahipleri ile birlikte yapılan görüşmelere katılır, görüşmeleri dinler, ama hiç müdahalede bulunmazdı.
Avukatlar, 1970 li yıllardan sonra, büro sayılabilecek ve
derli toplu iş hanlarındaki bürolara taşınmaya başladı.
Havuzlu İş hanı, Su Akar Pasajı, Cihan Palas, Eğilli İş hanı,
Emek pasajı, O yılların ünlü iş hanlarıydı. Avukat yazıhaneleri, İzzet Paşa caddesinin Fayton Atlarının kokusun-

dan
kurtulmuştu. Baro
Genel Kurul toplantıları, 2.Ağır Ceza Mahkemesinin Duruşma salonunda yapılırdı.
Mahkeme
kürsüsü , Divan heyetinin makamı olurdu. Avukatlar
ise dinleyici sırlarında otururdu.
DİYARBAKIR MINTIKA BAROSU
Siirt, Mardin, Bingöl illerinden gelen Avukatlarla çok
renkli geçerdi. Sonraki yıllarda, Bu illerin avukatları yasanın aradığı sayıya ulaşınca, kendi Barolarını oluşturdular.
O yıllarda Avukatların Çalışma koşulları, Ülkenin ekonomik, sosyal ve bilim alanında Geri kalmışlığı nedeniyle, Çok zordu… Mahkeme dosyasını incelerken,
Bütün dosyayı okur, Kağıtlara notlar çıkarırdık. Fotokopi makinaları geldiğinde, Hatta ilk fotokopi makinasını
baroya kurduktan sonra,bütün adliyenin yükünü çekip, Arıza yaptığında , servis elemanlarını istanbuldan
getirmek, Baro için maddi külfet getirmişti. Bir karar
sureti çıkarmak için Günlerce sıra beklerdik. Kararları
biz avukatlar daktiloda yazar, Mahkeme kaleminde
aslı gibi onaylatırdık. İlçelere duruşmalara gitmek bile
sorundu. İlçelere ulaşımı sağlayan araçlar yoktu. Diyarbakırda, Onur Palas Oteli önündeki taksi durağında,
Chewrolet kuyruklu taksiler Jeepler bulunurdu… Bir
gün öncesinden, Haber gönderilir… Örneğin…Kulp
kazasına gidileceği söylenirdi. Şöförler avukatların evlerini bilirdi.. Sabah erken saatte bizi alırlardı. Şimdi..
Barolar kurumlaştı.. Maddi olanakları fazla.. Gerçek anlamı ile, Tam bir Sivil Toplum örgütü.. Diyarbakır Barosu
Her zaman ağırlığını muhafaza eden, Dikkatleri üzerine çeken, Özellikle insan hakları, hukukun üstünlüğü,
Adaletin hakim kılınmasında, Mücadele vermiş bir
Baro.
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5 Nisan Avukatlar Günü
5 Nisan 2014

Değerli basın mensupları;
Saygı değer meslektaşlarım;
Bir Avukatlar Gününü daha, ağır mesleki ve toplumsal
sorunlar içinde karşılıyoruz.
Biz avukatlar, bireylerin hak ve adalet sorununu, mesleğimizin temel sorunlarından, toplumun demokrasi ve
özgürlük sorununu ise avukatın özgürlüğünden ayrı düşünmüyoruz.
Adil ve demokratik bir toplumda ancak avukatların
bağımsızlığı ve özgürlüğünden söz edilebileceği gibi, bireylerin kolayca avukata ulaşamadığı, avukatın da tam bir
bağımsızlık ve özgürlük içinde ve etkili şekilde mesleğini
icra edemediği bir toplumda, adil yargılama hakkından ve
bireylerin hukuk güvenliğinden söz edilemez.
Her zaman ifade ettiğimiz gibi, avukatlar; hak arama
özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en
temel güvencesidir.
5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir yandan toplumun yaşadığı kimi sorunlara öte yandan mesleki bazı sorunlarımıza ilişkin görüşlerimizi bu vesileyle kamuoyuyla
paylaşmak istiyoruz.
Tam bir yıl önce bu günlerde, yine Avukatlar Günü vesi-

lesiyle, silahların susmasından, Kürt meselesinin çözümünde şiddetin devreden çıkarılması ve demokratik siyasetin
devreye girerek sorunun barışçıl yollarla çözümüne dair
açıklamaları büyük bir memnuniyetle karşıladığımızı ifade
etmiştik. Toplumun tüm kesimleri sorunun diyalog ve müzakere yoluyla çözümüne dair desteğini ifade etmiş, bu ağır
ve tarihi sorunun barışçıl yollarla çözümünün fırsatı ilk defa
bu kadar açıkça ortaya çıkmıştı.
Geçen zaman içinde bazı gelişmeler olmuş ve sınırlı
düzenlemeler yapılmış ise de, aradan geçen bir yıllık süre
yeterince değerlendirilmemiş, toplumun beklentileri karşılanmamış, Kürt Meselesinin temel sorun alanlarında kalıcı
çözümler üretilememiştir.
Bu süre içinde yeni bir toplumsal mutabakatın hukuksal zeminini oluşturacak, yeni anayasa çalışmalarında başarı
sağlanamamış, Kürt toplumunun dil ve kültürel sorunlarına
eşitlik ve adalet temelinde kalıcı bir çözüm getirilmemiş,
haksız ve adaletsiz yargılamalar ile bir işkenceye dönüşen
tutuklama sorunu ve özellikle de yaşamları tehlikede olan
hasta tutuklular sorununa bile bir çözüm getirilmemiştir.
Bu gün hala tümüyle avukatlık meslek faaliyeti, insan
hakları savunuculuğu ve sivil toplum çalışmaları; aleyhine
“silahlı örgüt üyeliği” olarak suçlama konusu yapılan avu-

31
Dİ YA R BA K I R

BA RO SU

BÜ LT E N İ

BA SI N

AÇ I K L A M A L A R I

katlar bile 5 yıla yakın süredir tutuklu olarak yargılanabilmektedir. Diyarbakır Barosu üyesi meslektaşlarımız Avukat Muharrem ERBEY ve Avukat Ebrü Günay bu adaletsiz
uygulamanın en ibret verici örneğidir. Bir çok uluslar arası
insan hakları ödülü almış Muharrem ERBEY’İN hala cezaevinde tutulması utanç verici bir uygulamadır.
Halen bu şekilde demokratik bir toplumda, ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü kapsamında sayılabilecek
eylem ve etkinlikler nedeniyle, her hangi bir şiddet eyleminde dolaylıda olsa yer almamış binlerce Kürt siyasetçi,
seçilmiş kişi veya aktivist yıllardır tutuklu olarak yargılanmakta, ağır ve adaletsiz cezalarla cezalandırılmaktadır. Ne
yazık ki Anayasa Mahkemesi Kararları ve en son yapılan yasal düzenlemeler de burada, Diyarbakır’da etkili olmamış
ve yaşama geçmemiştir.
Öte yandan geçmişten günümüze kadar Devlet görevlileri tarafından işlenen ve insan haklarının ağır ihlalini oluşturan suçlar soruşturulmamakta, failler hala suç ve cezadan
muaf kalmaktadır.
Binlerce faili meçhul, gözaltında kayıp veya çeşitli şekillerde yapılan keyfi infazlara ilişkin dosyalar zaman aşımına
uğratılmakta, adalet ebediyete intikal ettirilmek istenmektedir.
Mağdurların çetin mücadeleleriyle açılmak durumunda kalan 7-8 davanın da neredeyse tümü temelsiz “güvenlik” gerekçeleriyle binlerce kilometre uzaktaki merkezlere
“dava nakli” yoluyla gönderilerek; davalar âdeta faillerin ayağına götürülmüş, mağdurlar daha bir mağdur edilmiştir.
Yine, demokratik özgürlükler kapsamında olan gösteri
ve yürüyüş hakkını kullanan vatandaşlara güvenlik görevlilerinin aşırı ve ölçüsüz şiddeti yaşam hakkını ve bireylerin
vücut bütünlüğünü ihlal etmeye devam ettiği gibi, suç
oluşturan bu eylemler soruşturulmamaktadır. Tam 8 yıl
önce, 28 Mart 2006 tarihinde bu şehirde gösteriler sırasında keyfi ve ölçüsüz şiddetle yaşamlarına son verilen çoğu
çocuk 10 insanın failleri hala adalet önüne çıkarılmamıştır.
Daha yakın zamanda öldürülen Şahin Öner, Medeni Yıldırım ve diğerlerinin soruşturması de aynı akıbete uğrayacağı
anlaşılmaktadır.
Her zaman söylediğimizi bir kez daha tekrar ediyoruz:
Adalet olmadan gerçek toplumsal barış sağlanamaz.
Ünlü düşünür Konfüçyüs’ün “Adalet bir kutup yıldızı
gibidir, geri kalan her şey onun etrafında döner.” sözünü
burada, “Adalet Sarayının” önünde hatırlatıyoruz.

alanında yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin açık toplum ve
demokratik –bir hukuk devleti olma yolundaki iddiasına
öldürücü bir darbe vurmuştur.
17 Aralık “rüşvet ve yolsuzluk” soruşturması sonrası Hükümetin yargıya açık müdahaleleri, giriştiği yasal ve idari
düzenlemeler yargıyı tümüyle idaresinin kontrolüne götürmüş, Twitter ve YouTube gibi sosyal iletişim ağlarının yasaklanmasıyla baskıcı-totaliter rejimlerin en tipik uygulamaları
sergilenmiştir.
Değerli Basın Emekçileri;
Yıllardır ifade ede geldiğimiz, aynı zamanda hak arama
özgürlüğünün önünde engel oluşturan mesleki sorunlarımız bütün ağırlığıyla sürmektedir. Öteden beri mesleğimize ve meslek faaliyetlerimize ilişkin en ciddi sorun, adli ve
idari makamların avukatlara yönelik tutum ve davranışları,
avukatlara yönelik baskılar, engellemeler ve ceza soruşturmalarıdır. Avukatlık Yasasının, “Yargı organları, emniyet
makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları avukatlara
görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır.” şeklindeki açık ve emredici düzenleme hala hayata
geçmemekte, çeşitli kamu kurumlarına giden meslektaşlarımız, çeşitli zorluklar ve engellerle karşılaşmaktadır.
Öte yandan Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümleri uyarınca, şüpheli ve mağdurlara hukuki yardım sunmak
üzere görevlendirilen avukatlara ödenen ücret, mesleğimizin onur ve saygınlığın zedelemektedir. Avukatlar için artık
bir angaryaya ve gayri insani bir muameleye dönüşen bu
soruna bir an önce çözüm bulunmasını bekliyoruz. Geçen
yıl 5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle dile getirdiğimiz gibi;
diğer kamusal hizmetlere kaynak ayıran Hükümet, adaleti
ve adaletin gerçekleşmesinin en temel unsuru olan avukata ulaşmayı, önemsiz bir faaliyet olarak görmekten artık
vazgeçmelidir.
Diyarbakır Barosu ve bu Baronun üyeleri olarak tarihi
geleneklerimize ve toplumsal sorumluluklarımıza uygun
olarak, demokrasinin gelişmesi, adaletin gerçekleşmesi,
insan haklarının hâkim kılınması için çalışmalarımızı etkili
şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.
Buradan hakları ihlal edilen, adaletsizliğe uğrayan mağdurlara sesleniyoruz. Diyarbakır Barosu her zaman yanınızda olacaktır.Savunma hakkına saygının sağlandığı, mesleğimizin onur ve saygınlığının korunduğu, adil ve demokratik
bir ülke dileğiyle tüm meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar
Gününü kutluyorum. Kamuoyuna saygıyla sunuyoruz.

Son birkaç aydır yargı bağımsızlığı ve ifade özgürlüğü

Diyarbakır Barosu Adına
Av. Tahir ELÇİ/ Baro Başkanı.
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STK’ların Şengal Açıklaması
09 AĞUSTOS 2014

Bilindiği gibi Ortadoğu’da çok önemli toplumsal, siyasal
olaylar ve insani trajediler yaşanmaktadır.Kendini IŞİD olarak tanımlayan, son yüzyılın en vahşi uygulamalarını gerçekleştiren bir yapı ortaya çıkmış, bu yapı başta Kürtler ve
Kürtlerin Ezidi toplumu olmak üzere Ortadoğu halklarını
tehdit etmekte veonlara saldırmaktadır.

tehdit oluşturan bu yapıya karşı kesin tutum almaya çağırıyoruz.

Bu tehdit ve saldırılar daha çok Kürtlerin varlığına ve kazanımlarına yönelmiş, son günlerde bu vahşi saldırılar daha
çok savunmasız sivil Ezidi Kürt halkına ve onların inanç ve
kültürel yapılarına dönük olmuştur.

Biz Diyarbakır’daki Kürt sivil toplum örgütleritemsilcileri
olarak Ezidi Kürt halkımızla dayanışma içinde olduğumuzu
ifade etmek ve yaşanan insanlık dramını yerinde görmek
üzere Silopi,Zaxo ve Duhokta inceleme ve ziyarette bulunacağız.

Ezidi Kürt halkına yönelik bu saldır aslında bir toplumu
tümden ortadan kaldırmaya yönelik ve insanlığa karşı en
ağır suçlardan birini oluşturan soykırım suçunu oluşturmaktadır.
Biz Kürt sivil toplum örgütleri olarak öncelikle başta Kürt
toplumunun tüm kesimleri olmak üzere herkesi bu saldırılara karşı duyarlı olmaya ve bu vahşete karşı tepkilerini ortaya koymaya çağırıyoruz.

Bu arada uluslararası toplum, insanlığa karşı işlenen bu
ağır suçlara ve bu yapıya karşı geciken ve yetersiz müdahalelerini daha somut ve daha etkili olarak ortaya koymasını
bekliyoruz.

Biz aşağıda isimleri yer alan Sivil Toplum Örgütleri olarak
başta Ezidi Kürt halkı olmak üzere Rojava ve Güney KürdistandakiŞii,Hıristiyan,Süryani,Keldani,Türkmen ve diğer farklı
topluluklara yönelik yapılanbu katliam –jenosid uygulamalarını kınıyoruz.Halklara yönelik bu vahşi saldırılara karşı
herkesi tavır almaya ve bu mazlum halklarla maddi manevi
dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.
Saygılarımızla..

Gün, Kürt halkının farklı siyasal ve toplumsal yapılarının
birlikte ve dayanışma içinde hareket etme günüdür. Son
günlerde sosyal ve diğer medya araçları yoluyla Kürt toplumunu ayrıştırıcı kimi ifade ve değerlendirmeleri de doğru
bulmadığımızı ifade etmek isteriz.

Diyarbakır’da bulunan 116 Sivil Toplum Örgütü adına
yapılan Kürtçe ve Türkçe açıklamanın ardından Sümer Park
alanındaki bir sosyal tesiste kalan ve Şengal’den gelen Ezidi
Kürt aileler Sivil Örgüt temsilcileri tarafından ziyaret edildiler.

Öte yandan hükümeti deOrtadoğuda farklı etnik ve
inançlara yönelik vahşi katliamlar gerçekleştiren “IŞİD” adlı
bubarbar yapıyı nasıl gördüğünü ve tanımladığını açıkça
ifade etmesi gerekir. Hükümeti tüm insanlık için büyük bir

Diyarbakır’daki STK’lardan bir heyet 10.08.2014 tarihinde Mardin,Silopi, Zaxo ve Duhok’ta sorun ve ihtiyaçları
yerinde tespit etmek üzere bir inceleme ziyaretti gerçekleştirecektir.
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Adli Yıl Açılış Konuşması
01 EYLÜL 2014

Diyarbakır Barosu olarak sivil-masum insanlara karşı
işlenen bu suçların takipçisi olmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.
Değerli basın emekçileri;
Saygıdeğer meslekteşlarım,
Bir Adli Yıl açılışı nedeniyle yine bir aradayız.
Geçen yıl adli yıl açılışı vesilesiyle, yine tam burada,
bu Adliye Binasının önünde sizlere hitap etmiş, meslektaşlarım adına toplumsal, hukuki,yargısal ve mesleki sorunlarımıza ilişkin görüş ve taleplerimizi dile getirmiştik.
Yeni adli yılın insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne
saygının sağlandığı, adaletsizliklerin sona erdiği bir yıl olması dileğinde bulunmuştuk.
Ne yazık ki, geçtiğimiz bir yılda Türkiye’de ve Dünyada insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı sağlanamadığı gibi, Türkiye’de toplumun hak ve adalet sorunu da bütün ağırlığıyla varlığını sürdürmüştür.
Demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir
toplumda, bireyin ve toplumun en temel güvencesi bağımsız ve tarafsız yargıdır. Türkiye’de Cumhuriyet tarihi
boyunca yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı hep sorun
olmuştur. Geride bıraktığımız yıl yargının bağımsızlığı ve
tarafsızlığının güçlenmesi bir yana, yargının içinde oldu-

ğu içler acısı durum bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır.
Bir yandan yargı içindeki ideolojik-politik klik ve gruplaşmaların varlığı ayyuka çıkmış, öte yandan geçtiğimiz
Aralık ayında İstanbul’da başlatılan bir yolsuzluk soruşturması ve yargı içindeki bir yapının tasfiyesi gerekçe
gösterilerek dünyanın demokratik olmayan ülkelerinde
bile görülemeyecek nitelikte yargıya müdahaleler yapılmış, yapılmaktadır. Yargıda tam bir kaos yaşanmaktadır.
Toplumun yargıya ve adalete olan çok sınırlı güveni de
tümüyle aşınmış, Anayasa Mahkemesinin istisnai bir iki
kararı dışında Türkiye’deki yargının adalet üretmediğini
artık herkes anlamıştır.
Yargılama faaliyeti yapan ve adaleti yerine getirmekle görevli mahkemelerin, yani yargının her türlü otorite
ve güç odağından bağımsız olmadığı, tam bir tarafsızlık içinde görevini yapmadığı, diğer bir ifadeyle tarafsız
ve bağımsız olmadığı bir düzende ne bireyin güvenliği
ve özgürlüğünden ne de toplumsal barıştan söz etmek
mümkündür. Yargı, Devlet ve iktidardan bağımsız olması
gerektiği gibi; aynı zamanda resmi veya gayri resmi her
türlü ideolojik, politik düşünce ve inançsal eğilimlerden
de bağımsız olmalıdır.
Yargılama sırasında azami tutukluluk süresinin beş
yılla sınırlanması ve Anayasa Mahkemesinin uzun tutuk-
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Bu vesileyle adalet olmadan barışın da sağlanamayacağını her fırsatta yetkililere
hatırlatıyoruz.

lulukla ilgili bazı kararları üzerine, belli bazı davalarda tahliyeler yaşanmışsa da, gerek Terörle Mücadele Kanunu ve
Ceza Kanunun örgüt suçlarına ilişkin hükümleri, gerekse
yargının bu hükümleri yorumlama biçimi ve uygulamasının yol açtığı hukuksuzluk ve adaletsizlikler devam
etmektedir. Hala binlerce insan ya bu nedenle cezaevlerinde ya da cezaevine girmeyi beklemektedir. Keza çeşitli
hastalıklar nedeniyle cezaevlerinde ölümle pençeleşen
onlarca hükümlü veya tutukluların sorununa da, yaşam
hakkını koruyucu uygun bir çözüm getirilmemiştir.
Yine 1980 Askeri Darbe döneminde Diyarbakır Cezaevlerinde ve 1990’lı yıllarda devlet görevlileri tarafından
işlenen insanlığa karşı ağır suçların sorumlularının soruşturulmasının niyet ve iradesinin bulunmadığı da ortaya
çıkmıştır. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları hukukuna ve uluslararası mahkeme kararları göz ardı
edilerek insan haklarının ağır ihlaline ilişkin binlerce suç
dosyası zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle ortadan
kaldırılmaktadır.

Bu uygulama, Kürt Sorunun barışçıl ve demokratik
çözümü yolunda sosyal barışı ve toplumsal bütünlüğü
sağlamayı hedeflediğini ileri süren Hükümetin inandırıcılığını örselemektedir. İnsan haklarının ağır ihlali ve bu
ihlallerden sorumlu devlet görevlilerinin soruşturulmaması sorunu sadece geçmişe ait bir mesele de değildir.
Yakın zamanda Roboski’de ve kısa bir süre önce Lice’de
sivil insanların ölümü ve sonrasında Devletin adli ve idari
makamların tutumu sorumluların adalet önünde hesap
vermeyeceklerini göstermiştir. Diyarbakır Barosu olarak
sivil-masum insanlara karşı işlenen bu suçların takipçisi
olmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.

Yetkililerin öteden beri
savunmayı ve savunma mesleğinin temsilcisi avukatları
yadsıyıcı ve dışlayıcı tutumu,
bu yıl Ankara’daki Adli Yıl
Açılışı Töreni ile bir kez daha
gözler önüne serilmiştir. Şu
saatlerde Ankara’da da yapılmakta olan Adli Yıl açılışına,
Türkiye Barolar Birliği Başkanının Danıştay’ın 146. kuruluş
yıldönümündeki konuşması
gerekçe gösterilerek başta
Sayın Cumhurbaşkanı olmak
üzere, Başbakan ve Adalet Bakanı dâhil hiç bir Hükümet
yetkilisinin katılmaması kabullenilebilir bir durum değildir. TBB Başkanının konuşması uzun ve rahatsız edici
bulunmuşsa da, yargının asli bir unsuru olan savunmanın temsilcisinin açıklamalarını dinlemek, ona tahammül
etmek demokratik bir ülkede ifade özgürlüğünün ve savunma hakkına saygının bir gereğidir.
Hiç şüphesiz her adli yıl açılışında, bireylerin hak ve
adalet mücadelesininin en temel ve vazgeçilmez unsuru olan avukatların ve avukatlık mesleğinin sorunlarının
çözümüne dair beklentilerimizi ve taleplerimizi de dile
getiriyoruz.
Mesleğimizin sorunları da her geçen büyüyerek
ağırlaşmaktadır. Bir yandan kaliteli bir hukuk eğitimi sunamayan ve sayıları her gün giderek artan hukuk fakülteleri, diğer yandan meslektaşlarımızın ekonomik sorunları
avukatlık mesleğininin geleceğini tehdit etmektedir.
Neredeyse her gün ya yeni bir düzenleme ile ya da
yargının bir kararıyla avukatların kazanımları ellerinden
alınmakta, mesleki faaliyet alanı daraltılmaktadır. En son
Danıştay 8. Dairesinin Avukatlık Asgari Ücret tarifesinin
bazı maddelerine bir yürütmeyi durdurma kararıyla;
“seri davalarda tek avukatlık ücreti” ve “idari yargıdaki duruşmalı işlerde avukatlık ücretinin ortadan kaldırılması”
gibi avukatın hakkı olan ücretin kısıtlanması yoluna giden Kabul edilemez bir karar vermiştir.
Yürütme ve yargı el birliğiyle avukatları güçsüzleştirerek etkisiz kılmak, avukatlık mesleğini ise itibarsızlaştırarak işlevsizleştirmek ve geleceğini yok etmek için her
fırsatı kullanmaktadır.
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Değerli basın emekçileri;
Yine son iki yıldır Adli Yılın ilk günü ile 1 Elül Dünya
Barış Gününün birleşmesi nedeniyle yeni adli yılın BİR
BARIŞ YILI OLMASI dileğimizi de ifade ediyoruz. Geride
bıraktığımız yılda da Türkiye’de barış çabaları henüz başarılı bir sonuca ulaşmadığı gibi, yanı başımızdaki ülkelerde, özellikle Suriye ve Irak’ın tümü ile Rojava, Filistin ve
Güney Kürdistan coğrafyası BARIŞ YERİNE, KURALSIZ VE
ACIMASIZ SAVAŞLARA SAHNE OLMUŞTUR. Halen bizi de
doğrudan ve yakıcı şekilde etkileyen Ortadoğu’daki savaş
milyonlarca insan için hayatı bir cehenneme çevirmiştir.
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, son üç yıldır
Suriye’de yaşanan iç savaşta, bu ülkenin nüfusunun yarısı yerinden olmuş,yüz binlerce insan yaşamını yitirmiş,
yaralanmış sakat kalmıştır. Rojava / Batı Kürdistan halkı
uzun bir süredir hiç bir hukuki, ahlaki ve hatta dini kural
ve değer tanımayan başta El Nusra ve daha sonra IŞİD/İD
gibi gruplara karşı amansız bir mücadale vermiş,meşru
savunmasıyla kendini katliamlardan korumaya çalışmaktadır. Roajava halkının meşru savunması karşısında başarılı olamayan IŞİD adlı yapı, Suriye ve Irak ordularından
elde ettiği dünyanın en modern ve etkili silahlarıyla bu
kez Musul ve Şengal bölgesine yönelmiş, başta Kürt Ezidi
halkı olmak üzere, Şii Arap, Türkmen ve Hiristiyanları barbarca yöntemlerle etnik temizliğe tabi tutmuş, insanlığa
karşı en ağır suçlar olan savaş suçu ve soykırım suçlarını
hunharca işlemiş/işlemeketdir.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelerek Suriye ve Irak’ta
oluşan ve kendilerine IŞİD/İD diyen bu vahşi gruplar; salt
farklı din,inanç veya etnik bir gruba mensup olması nedenyle insanların kafasını yakınlarının gözü önünde kesiyor, insanları toplu şekilde infaz ediyor, kadınlara tecavüz
ediyor, hiç bir insani değer tanımadan bu eylemleri füturusuzca kayıt altına alıp medayada yayınlıyor, insanlığa
meydan okuyor.
Tarihte çok büyük felaketler yaşamış halklar, bu gün
yeni bir musibetle karşı karşıyadır. Yüzbinlerce Kürt Ezidi,vahşi eylem ve saldırılar altında yaşam alanlarını terk
etmiş halen de göç halindedir. Tarihte bir çok kez katliam
ve soykrımlara maruz kalmış Kürt Ezidi toplumunu korumak insane bir görev olduğu gibi, Ezidi halkımıza tüm
imkanlarımızla sahip çıkmak,emsalsiz bir dayanışma göstermek Kürt halkının kaçınılamaz bir sorumluluğudur.
Tüm toplumu bir kez daha Kürt Ezidi halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz.
Barışın temeli eşitlik, özgürlük ve adalettir. Büyük
tarihsel adaletsizliklere uğrayan ve demokratik hakları
için yüz yılı aşkın bir süredir amansız bir mücadele veren
KÜRT HALKI BARIŞ VE ADALETİ HAK EDİYOR…
Saygılarımızla,
Diyarbakır Barosu YK. Adına
Av. Tahir ELÇİ / Baro Başkanı
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Bölge Barolarının Dersim Açıklaması
28 TEMMUZ 2014

Doğu ve Güneydoğu Bölge Baroları 28.06.2014 tarihinde Tunceli’de toplanarak, gündemdeki toplumsal,
hukuki ve mesleki sorunlara ilişkin aşağıdaki konularda
görüş birliğine varmışlardır.
1) Çözüm sürecinin başlamasından bu yana yapılan
görüşmelerin yasal güvenceye kavuşturulması talepleri yüksek sesle dile getirilmişti. Nihayet “Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin
Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı” TBMM’ye
sunulmuştur. Gelinen noktada görüşmelerin yasal
güvenceye kavuşturulması ve çözüm süreci aktörlerinin daha cesur ve etkili çalışma yapmasını sağlayacak tasarının önemli olduğu açıktır. Görevlendirilecek kamu görevlilerinin cezai, hukuki ve idari
soruşturma baskısı hissetmeden çalışma yapacak
olmasının düzenlenmesi önemli bir adım olmakla birlikte, kamu görevlisi olmayıp sürece katılacak

sivil toplum temsilcisi ve diğer siyasi kesimler için
de yasal bir güvence oluşturulması yönüyle eksik
kalmıştır.
Aynı yasanın isminde, gerekçesinde ve amaç kısmında belirtildiği üzere yasanın amacı toplumsal bütünleşmeyi sağlamaktır. Bu nedenle hukuki, siyasi, ekonomik ve toplumsal yönleri gibi birçok boyutu olan bir
sorunun salt “terör sorunu” olarak isimlendirmenin yasanın ve sürecin ruhuna aykırı olduğunun altını çizmek
gerekmiştir.
Sürecin ivme kazanıp başarıya ulaşabilmesi için sürecin en önemli aktörlerinden Sayın Abdullah Öcalan’ın
içinde bulunduğu koşulların iyileştirilmesi suretiyle sürece doğrudan katkı sağlanmasının önü açılmalıdır.
2)

Suriye’deki iç savaşın başlamasından hemen sonra, Suriye dışından gelen radikal unsurların sadeceKürtler için değil aynı zamanda Suriye içlerinden
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göç eden tüm halklar için görece güvenli ve insani
bir bölge haline gelen Rojava’ya yönelik saldırıları
olmuştu. Söz konusu radikal grupların kendi siyasi
ve mezhepsel kimlikleri dışında hemen her gruba
yönelik bu saldırıları yakın zamanda Irak’a da sıçramış ve yapılan katliamlarla Irak’ta da iç göçle oluşan
ağır toplumsal sorunlar yaşanmıştır. Mezhebi taassup ve siyasi karşıtlıkla toplumsal sorunları daha da
derinleştiren IŞİD ve benzeri bu akımlar karşısında
insani ve demokratik değerleri savunmak gerektiği
tartışmasızdır. Irak ve Suriye’de yaşayan hemen her
etnik, dini ve mezhepsel grubun Türkiye’de de olduğu unutulmamalıdır. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar devletin özellikle Kürtler ve Aleviler üzerinde sistematik asimilasyon çabaları bu
toplumları Ortadoğu’da yaşanan sürece karşı daha
da hassas hale getirmiştir. Bu nedenle yaşanan kırılgan süreçte iç ve dış politikanın bu hassasiyetler ve
demokratik/insani değerler gözetilerek sürdürülmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.
3) Irak ve Suriye’deki çatışmalı ortamdan kaçmak zorunda olan ve çoğunlukla Türkiye toplumu ile akrabalık bağı olan insanların yaşam koşulları konusunda toplumsal hassasiyete uygun insani ve sosyal
politika yürütülmesi gerekmektedir. Özellikle yakın
zamanda sınırı geçmek zorunda kalan çoğunluğu
çocuk ve kadın olan sivillere yönelik müdahaleler
ve bu müdahaleler sonucunda yaşanan ölümler
toplumda ciddi bir infiale sebebiyet vermiştir.
4)

konusunda fikir birliğine varılmıştır.
5)

Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerince verilen kararlar konusunda Anayasa Mahkemesince “hakihlali”ne ilişkin kararlar, sadece somut yargılamalara
değil aynı zamanda bu mahkemelerin yapısal sorunlarına ve yargılama usullerinin bir bütün olarak
sorunlu olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca siyasi
iktidarın sözkonusu mahkemelerin kaldırılması konusundaki gerekçeleri de dikkate alındığında, Özel
Yetkili Mahkemelerce verilen kararların toplumsal
hiçbir meşruiyeti kalmadığı ortadadır. Bu nedenle,
bu mahkemeler eliyle verilmişmahkûmiyet kararlarının tamamında yeniden yargılama yolunun açılması gerekmektedir.

6)

Mesleki ihtiyaçları karşılamaktan uzak olan Avukatlık Yasa’sının değiştirilmesi konusunda genel bir
kabul olmasına rağmen, yeni bir yasanın yapılması ertelenmiştir. Ancak özellikle staja ve mesleğe
kabul sınavına ilişkin düzenlemenin ciddi ve acil
bir ihtiyaç olduğu gözetilerek, Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkarılarak yayımlanan yönetmeliğin geçersiz kalması için çıkarılmak istenen yasal
düzenlemeden vazgeçilmesi, staja ve mesleğe
kabul sınavının çıkarılan yönetmelik hükümlerince
Barolar Birliği eliyle yapılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

7)

Gövde baraj ve HES projeleri ile başta Dersim olmak üzere bölgenin birçok ilinde yoğunlaşan doğa
katliamının bölgenin insansızlaştırlması ve kültürel mirası da yok edeceği açıktır. Daha önce İdare
Mahkemesince iptal edilmesine rağmen “üstün
kamu yararı” gerekçesiyle yeniden yapılmak istenen barajlar ile bölgenin hem sosyal hem de doğal
dokusu bozulacaktır. Barış ve çatışmasızlık süreci
devam ederken kalekolların yapılması toplumda
yeniden çatışmalı döneme dönüleceği konusunda
tedirginliğe sebebiyet vermektedir. Bölge halkının
hassasiyetleri de gözetilerek bu projelerden derhal
vazgeçilmesi çağrısını yapıyoruz.

Çözüm sürecinin başlamasından bu yana, cezaevlerinde hasta tutuklu ve hükümlülerin salıverilmesi
konusunda ciddi bir toplumsal hassasiyet ve beklenti oluşmuştur. Hasta tutuklu ve hükümlülerin
tahliyesi konusunda ağır bürokratik ve idari prosedürlerin esnetilmesi konusundaki çağrı ve çabalar
maalesef bu güne kadar karşılık bulmamıştır. Bu
nedenle bu konuda acil bir şekilde bağımsız ve
tarafsız Adli Tıp uzmanları ve Tabip Odalarından
müteşekkil heyetler aracılığı ile rapor hazırlanmasına imkân verecek düzenleme yapılması gerektiği

AĞRI BAROSU, BATMAN BAROSU, BİNGÖL BAROSU, BİTLİS BAROSU, DİYARBAKIR BAROSU, HAKKARİ BAROSU,
KARS-ARDAHAN BÖLGE BAROSU, MARDİN BAROSU, MUŞ BAROSU, SİİRT BAROSU, ŞANLIURFA BAROSU,
ŞIRNAK BAROSU, TUNCELİ BAROSU, VAN BAROSU
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Çevre ve Tüketici Hakları
14. MART 2014

15 Mart 1985 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından
Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edilmiş,
her yılın 15 Mart günü ise Dünya Tüketici Hakları Günü
olarak kutlanmaya başlanmıştır. Avrupa Konseyince
de 1986 yılında 2. Tüketiciyi Bilgilendirme ve Koruma
Programında Tüketici Hakları Temel İlkeleri Avrupa Ülkelerinde de oldukça etkin bir şekilde kabul görmüştür.
1982 Anayasa’sında tüketiciyi korumaya yönelik
hüküm bulunmasına rağmen tüketici sorunları 1995
tarihine kadar hukukun genel hükümleri içinde değerlendirilmiştir. Türkiye’de tüketici hukuku alanında ilk
özel yasa 1995 tarih ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanundur. Bu kanun, değişen teknoloji,
serbest piyasa koşulları, arz, talep dengeleri, küreselleşen dünyada yeni ve tüketici aleyhine meydana gelen
fiili durumlar karşısında yetersiz kalmıştır. Bu yetersizlik
4822 sayılı yasa ile büyük bir oranda giderilmeye çalışılmış ise de hukuki düzenlemeler yetersiz kalmıştır.
Mevcut durum karşısında çeşitli sivil toplum örgütleri
tüketicinin korunması amacıyla bu konuda çalışmalar
yapmışlardır.

Diyarbakır Barosu Evrensel Hukuk İlkelerinin, İnsan
Temel Hak ve Özgürlüklerinin sağlanması amacıyla
bütün hak ihlallerinin yaşandığı alanlarda olduğu gibi
tüketici haklarının korunması ve tüketici hak ihlallerinin
önüne geçmek ve bilinçli tüketici portföyü sağlamak
için daha önceden başlatmış bulunduğu çalışmayı bu
yıl da sürdürmede kararlı olup, bu kapsamda tüketiciyi
koruma ve bilinçlendirmeye yönelik olarak çalışmalar
yapmak üzere kurduğu Çevre Sorunları ve Tüketici
Hakları Komisyonu ile etkinliklerine devam edecektir.
Diyarbakır Barosu olarak amacımız; Avrupa Birliği
sürecinde Birliğin Tüketici Koruma Politikasıyla birlikte,
Tüketici Hukuku alanında daha etkin bir şekilde tüketicilere yönelik çalışmalar yapmaktır. Bunun yanında
Birleşmiş Milletler tarafından da benimsenen, evrensel
kabul gören, tüketicinin temel gereksinimlerinin giderilmesi hakkı, güvenlik ve güven duyma hakkı, mal
ve hizmetlerin serbestçe seçilmesi hakkı, bilgi edinme
hakkı, sağlıklı bir çevreye sahip olma haklarını göz
önüne alarak sosyal ve iktisadi hayattaki gelişmeler
karşısında tüketiciyi daha etkin bir şekilde korumaktır.
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Ayrıca hedefimiz 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı kanunun amacı olan kamu yararına uygun olarak
tüketicinin ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı,
eğitici, zararlarını tazmin edici çalışmalar yapmak ve bu
konudaki politikaların oluşturulmasına da daha etkin
olarak katılımda bulunmak ve bilinçli tüketici portföyünü geliştirmek ve genişletmek” olacaktır.
Türkiye’de mevcut tüketicilerin büyük bir çoğunluğunu ilgilendiren Banka Kredilerinden alınan dosya
masraflarının bir kısmının iadesine ilişkin olarak Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2013 yılında birçok içtihat oluşturmuş ve bu şekilde tüketiciden haksız ve sebepsiz yere
alınan bu parasal değerlerin iadesinin yolunu açmıştır.
Bu doğrultuda verilen karar Bankalara karşı tüketicinin
büyük bir zafer kazanmasını ve adaletin yerini bulmasını sağlamıştır. Ancak bir yandan da Bankaların özellikle
Bankacılık Kanununda açık hüküm bulunmasına rağmen tüketicilere kendi hesap dökümlerini vermeme
veya çok yüksek bedeller karşılığı vermesi konusundaki
sorunlar halen devam etmektedir. Bu konuda özellikle
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun konuya acilen el atması ve yasal düzenlemelere uymayan
bankalar hakkında ders verici nitelikte tedbir ve kararlar
alması gerektiğine inanmaktayız.
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28.05.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup,
gerek kapsam ve gerekse içerik yönünden geleceğe
yönelik olarak umut vadeden hükümler içermektedir.
Ancak yine belirtmek isteriz ki bu yasanın başarılı olma-

sı veya hayal kırıklığı yaratması yine uygulayıcıların yani
Hakimlerimizin elindedir.
Yine 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi dayanak alınarak her yıl Aralık ayı sonlarında yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne getirilmiş olan ve
Hakem Heyetlerinin başvurucunun vekilinin bulunması ve haklı çıkması halinde tüketici vekili lehine vekalet
ücretine hükmedilmesi gerektiği hükmü maalesef bu
hükme karşı herhangi bir yasal engel veya Mahkemeler tarafından verilmiş Yürütmeyi Durdurma kararı
bulunmamasına rağmen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
tarafından sekteye uğratılmak istenmekte, bu konuda
tüm illerdeki Hakem Heyeti Başkanlıklarına tarife hükmünün uygulanmaması yönünde yazılar gönderilip
baskı yapılmaktadır.
Belirtmek isteriz ki Baromuz temsilcisi olarak bu Hakem Heyetlerinde bulunan meslektaşlarımız hukukun
gereği ne ise buna göre hareket edecek olup, yazılı talimatlar kendilerini bağlamayacaktır. Avukatlık mesleği
de bunu gerektirmektedir.
Bu talimatları verenlere karşı yasal yollara başvurulacak olup, bu konuda hazırlıklarımız sürmektedir.
Bilinçli tüketici portföyünün daha da geliştiği ve
genişlediği Tüketici Hak ve İhlallerinin tamamen ortadan kalktığı 15 Mart Tüketici Hakları günlerinde buluşmak dileğiyle bütün Tüketicilerin 15 Mart Tüketici
Hakları gününü kutluyoruz.
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STK’lar ile Sürece İlişkin Açıklama
22 NİSAN 2014

Kürt Sorununun demokratik ve barışçıl yollarla
çözümü yolunda, bu gün daha fazla çaba ve sorumluluk gerektiren günlerden geçiyoruz. Bir yılı
aşkın süredir yaşanan normalleşme ve diyalog süreci ile bu büyük ve tarihi sorunun çözümü fırsatı
ortaya çıkmış, toplumun farklı kesimlerinin desteğinin sağlandığı elverişli bir toplumsal atmosfer
oluşmuştur. Silahların sustuğu, can kaybının neredeyse yaşanmadığı bu süreçte, toplumun tüm kesimleri çatışmasız-barışçıl yaşamın önemini daha
iyi kavramış, toplumsal sorunların demokratikleşme adımlarıyla çözümünün gerekliliğini yaşayarak
tecrübe etmiştir.
Bu sürecin somut ve birbirini takip eden pozi-

tif gelişmelerle sürdürülmesi beklenirken, son zamanlarda toplumun sürece olan inanç ve güvenini
sarsan, toplumu kaygılandıran gelişmeleri biz aşağıda isimleri yer alan Diyarbakır’daki meslek örgütleri ve sivil kurumlar da endişeyle izliyoruz.
Henüz Kürt toplumunun temel beklentilerine
ilişkin konularda somut gelişmeler yaşanmadığı
gibi, sürecin temel felsefesi olan “silahların devreden çıkması ve siyasetin öne çıkmasını” sağlamaya
yönelik, silahlı güçlerin demokratik siyaset alanına
dönüşüne imkân sunacak yasal-hukuki bir zemin
oluşturacak düzenlemeler de yapılmamıştır. Hükümetin bu yönde bir hazırlık içinde olduğuna dair
somut işaretler de henüz ortaya çıkmamıştır.
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Toplum, barış ve çözüm sürecinin devamı bakımından bu alanlarda gelişmeler beklerken, bir
yılı aşkın süredir silahlı bir çatışmanın dahi yaşanmadığı bu dönemde, bölgede karakol veya “Kale
Kol” olarak tabir edilen yapıların yapımına hız verilmesini anlaşılmaz bulmaktadır. Biz sivil kurumlar
olarak da, Kürt meselesi gibi tarihi ve toplumsal
bir sorunu diyalog ve müzakere yoluyla çözerek
barışı yakalama fırsatı var iken, toplumu geren ve
son günlerde çatışmalara zemin oluşturan karakol
yapımını gereksiz bir uygulama olarak görüyoruz.
Hükümeti, özellikle bu dönemde bir yararı bulunmayan ve çözüm çabalarına zarar veren daha fazla
karakol yapımına son vermeye çağırıyoruz.
Bu konuyla bağlantılı zaman zaman görevliler
veya sivil insanlar bölgede silahlı militanlar tarafından alıkonulmaktadır. Bu uygulamanın da doğru
olmadığını, halen silahlı güçlerin elinde olan kişi
veya kişilerin bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz.
Biz Diyarbakır’daki sivil kurumları kaygılandıran
meselelerden biri de bir süre önce Lice ilçesinin bir
köyünde aynı aileden üç sivil insanın silahla yaralanmasıyla sonuçlanan olay olmuştur. Saldırının
arkasında politik nedenlerin olduğu iddiaları, saldırıya hedef olan kişilerin bir siyasi parti mensubu oldukları bilgisi olayın vahametini ve endişelerimizi
artırmaktadır. Kimden kaynaklanırsa veya kimlere
yönelik olarak yapılırsa yapılsın, politik kanaatleri
nedeniyle sivil insanların bu şekilde silahlı saldırıya
hedef olmasını kabul edilemez buluyoruz. Bu tür
olayların hiç kimseye ve hiçbir davaya yararı olmadığı gibi, geçmişin acı tecrübelerini hatırlatmak
istememekle birlikte, Kürt toplumunun geleceği
bakımından bu tehlikeli gidişata önemle dikkat
çekmek isteriz. Kürt toplumunun tüm kesimlerini
bu konularda sağduyulu olmaya, özellikle fikirsel

ihtilaflarda şiddete başvurmamaya, söz ve etkinliklerinde de gerginliğe neden olacak ifade ve davranışlardan da kaçınmaya davet ediyoruz.
Biz Diyarbakır’daki sivil örgütler olarak, son zamanlarda Kürt siyasal kurum ve örgütleri arasında
yaşanan gerginlikleri de kaygıyla izliyoruz.
Son günlerde Irak Kürdistan Bölgesi’nde bazı
siyasal ve sivil kurumların, hatta gazetecilik faaliyeti yapan haber ajanslarının kapatılmasını yanlış
ve kabul edilemez bir uygulama olarak görüyoruz. Özellikle 1990’lı yıllarda çatışma koşullarında
ve ağır insan hakları ihlalleri altında evlerini terk
eden göç eden ve halen 11.000. sivil mağdur insanın yaşadığı Mahmur Mülteci Kampı’nda Kürdistan Hükümeti tarafından kamp sakinlerinin çıkışına izin verilmediği biçimindeki haberleri şaşkınlık
içinde izliyoruz.
Kürt siyasal kurumları, gerek Güney Kürdistanda, gerek Roajava Kürdistanında ve gerekse Kürdistan’ın her bölgesinde birbirlerine tahammül etmeli, birbirlerinin siyasal rekabet, örgütlenme ve ifade
özgürlüğü hakkına saygı duymalıdır.
Kürt toplumu, hatırlamak dahi istemediği ve tarihindeki en acı verici olaylardan biri olan ve “Birakuji” olarak ifade ettiği olayları bir daha düşünmek
bile istememektedir. Kürtlerin tüm siyasi kurumlarını toplumun bu beklentisini göremeye, gerginliği artırıcı uygulamalara derhal son vermeye davet
ediyoruz. Yüz yıllık tarihi haksızlık ve adaletsizliklere
uğramış, büyük acılar yaşamış ve zulme karşı mücadele vererek büyük bedeller ödemiş Kürt halkının siyasal ve sivil kurumları, özellikle böyle bir dönemde birlik ve dayanışma içinde olmalıdır.
Kamuoyuna saygıyla sunarız.

Diyarbakır Barosu – Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası (DTSO) - İHD Diyarbakır Şubesi.
Doğu-Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği –(DOGÜNSİAD) -Diyarbakır Tabip Odası
Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği – Mazlum-Der Diyarbakır Şubesi.
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Halepçeyi Unutmayacağız !
16 MART 2014

Halepçe’yi Unutmayacağız
26 yıl önce bu gün, 16 Mart 1988 tarihinde Kürtlere karşı tarihin tanık olduğu en ağır ve en utanç
verici suçlarından bir işlendi. Irkçı Baas Rejimi güçlerince Güney Kürdistan’ın Halep’çe şehrinde kimyasal
silahlarla soykırım suçu işlendi.
Daha önce “Enfal Harekâtı” adıyla başlatılan; Kürtlere karşı işkence, idam, köylerin yıkılarak boşaltılması
ile devam eden harekât 1988 yılında iğrenç bir musibetle, soykırımla zirveye ulaştı. Umudun ve özgürlüğün habercisi olan Newroz’a günler kala Halepçe
semalarında ölüm bulutları çökmüştü. Güneşli bir
bahar sabahı kimyasal silahlarla çoğu çocuk, kadın
ve yaşlılardan oluşan tümüyle sivil, beş binden fazla
insan katledildi, yedi binden fazla insan kalıcı şekilde
sakat kaldı. Enfal Harekâtı süresince, 1986-1989 yılları
arasında 150.000.den fazla Kürt’ün katledildiği bilinmektedir.
Halepçe’de Kürtlere karşı kimyasal silahlarla ger-

çekleştirilen eylem, soykırım suçunun tüm unsurlarını oluşturmaktadır. 1948 tarihli Birleşmiş Milletler
(BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşmenin 2. Maddesine göre; “..ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, kısmen veya
tamamen ortadan kaldırmak amacıyla gruba mensup olanların öldürülmesi, grubun mensuplarına
ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi,
grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirilmesi…” gibi eylemler soykırım suçunu
oluşturmaktadır.
Bu sözleşme hükümleri aynı zamanda soykırım
suçunun faillerinin bir uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmasını da öngörmüştür.

Kimyasal silahların kullanılması daha 1925 yılında,
Cenevre Antlaşmasıyla yasaklanmış, daha sonra bir
dizi başka sözleşme ile kimyasal silahların kullanıl-
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ması savaş suçu olarak düzenlenmiştir. Öte yandan
İnsani hukukun çerçevesini oluşturan Dört Cenevre
Sözleşmesinin ortak 3. Maddesi de; niteliği ne olursa
olsun her türlü savaş ve çatışmada sivillerin ve sivil
yerleşim birimlerinin askeri hedef olamayacağını düzenlemiştir. Kürt toplumu uluslararası hukukun en
ağır suçlar olarak düzenlediği savaş suçu, soykırım
suçu ve insanlığa karşı suçların tümüne maruz kalmıştır.
Uluslararası toplum, Kürt halkına karşı Halepçe’de
işlenen soykırım suçuna karşı sessiz kalmış, kendi
temel belgelerinden ve hukukundan kaynaklanan
sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Hatta Saddam
Rejimi, kimyasal silahları batılı ülkelerden Almanya’dan sağlanmış, BM Güvenlik Konseyi üyesi Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yapımı Mig-23 uçaklarından, kimyasal gazlarla ölüm yağdırılmıştı.
Birleşmiş Milletler Ruanda’da, eski Yugoslavya’da
ve başka Dünyanın başka bazı ülkelerinde işlenen
soykırım suçunu soruşturmak amacıyla Geçici Ulus-

lar Arası Ceza Mahkemeleri kurmuş, soykırım suçunun bazı failleri yargılanarak cezalandırılmış, ancak
Kürtlere karşı işlenen aynı suçla ilgili bir soruşturma
yapılmamıştır.
Halepçe aynı zaman uluslararası toplum için de
bir utanç sayfasıdır. Ne yazık ki, Halepçe Soykırımından sorumlu Devrik Irak Diktatörü Saddam Hüseyin
ve “Kimyasal Ali” lakaplı Hasan Ali El Mecid El Tıkriti
de, Halepçe Jenosidinden yargılanamamış ve cezalandırılmamıştır.
Bütün insanlık tarafından lanetlenmesi gereken
Halepçe Soykırımını unutmayacağız.
Bu gün geç de olsa dünyada bazı ülkelerin parlamentoları (İsveç, Norveç ve İngiltere ) Halep’çe
Soykırımını “Jenosit” olarak tanıma kararı almıştır. Diyarbakır Barosu, Halep’çe Jenosidinin tanınması için,
Dünyadaki diğer Parlamentolara ve özellikle de Türkiye’deki siyasi partilere, Hükümete ve Türkiye Büyük
Millet Meclisine (TBMM) çağrıda bulunmaktadır.
Saygılarımızla,
Diyarbakır Barosu adına
Av. Tahir Elçi /Baro Başkanı
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Ermeni Soykırımı Açıklaması
24 NİSAN 2014

Ermeni Tehciri / soykırımının yıl dönümü olan 24
Nisan 2014 günü, Suriçindeki Ortak Vicdan Anıtı önünde Diyarbakır Barosu, İHD Diyarbakır Şubesi ve GOMİDAS Enstitüsü tarafından, Diyarbakır’daki sivil toplum
örgütleriyle birlikte bir anma ve basın açıklaması yapıldı.
Anmada Baro Başkanımız Tahir ELÇİ bir konuşma
yaptı:
Değerli Basın Mensupları,
Sivil Toplum Örgütlerimizin değerli temsilcileri;
Bu gün 24 Nisan, Ermeni halkının çok acı bir günü.
Anadolu ve Mezopotamya’nın en kadim halklarından biri olan Ermeni toplumu, 24 Nisan 1915’te tarihin
o güne kadar tanık olduğu en büyük felaketlerden
birine maruz kalmaya başladı. Ermeniler 1915 yılında
yaşananları BÜYÜK FELAKET olarak ifade emektedir.
Kürt toplumu olarak kardeş Ermeni halkının bu büyük

acısını paylaşıyoruz. Soykırımda yaşamını yitiren bir
milyonu aşkın sivil-masum Ermeni’yi bu gün Diyarbakır’da saygıyla anıyoruz.
Aynı tarihlerde Mezopotamya’nın diğer bir kadim
halkı olan Süryaniler de benzer bir uygulamaya maruz kalmış, bu vesileyle Ermeni halkıyla birlikte Süryani
halkının da acısını paylaşıyoruz.
İttihat ve Terakki Hükümeti ve onun istihbarat
örgütü Teşkilatı Mahsusa, bir plan dâhilinde Ermeni
halkını önce dilsiz ve savunmasız bırakarak dünyayla
bağının koparılması hedeflenmiş, 24 Nisan 1915 tarihinde İstanbul’da bu halkın iki bini aşkın aydınını, din
adamını, eşraf ve kanaat önderlerini tutuklamış, bunları Anadolu’ya sürmüş, burada çoğunu işkence uygulamalarından geçirerek katletmiş, ardından katliamı
uygulamaya başlamıştır. İşte Ermeni toplumu bütün
dünyada bu günü, 24 Nisan’ı bu nedenle Soykırım
Günü olarak kabul etmektedir.
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Ermeni aydın ve önderlerinin tasfiyesinden sonra İttihat ve Terakki Partisi “Tehcir Kanunu” adı altında,
görünürde yasal bir altyapı da oluşturmuş, askeri birlikler ve istihbarat örgütü Teşkilatı Mahsusa aracılığıyla
bir milyonu aşkın sivil insanı Suriye sınırına, Der’a Zor
Çölüne doğru TEHCİRE, ÖLÜM YOLCULUĞUNA çıkarmıştır.
Evet, Ermeni halkı resmi ve sistemli bir politika uyarınca etnik bir temizliğe maruz kalmış, diğer bir anlatımla soy kırıma, ya da uluslararası hukuktaki tanımıyla
Jenoside uğramıştı.
Daha sonraki tarihlerde Birleşmiş Milletler
(BM) Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşmeyi” ve bu Sözleşmedeki ‘’jenosit’’ tanımını kaleme alan Polonyalı hukukçu Raphael
Lemkin bu konudaki şu çarpıcı ifadeleri dile getirmiştir: “ben soykırım suçunu Ermeni halkına yapılanlardan esinlenerek düşündüm ve kaleme aldım. Zira bir
insanı öldüren cinayetten yargılanıyor, ama bir milyon
insanı öldüren ise yargılanamıyor”
İstanbul’da yapılanların bir benzerini de Diyarbakır Valisi olan Dr. Reşit Diyarbakırlı Ermenilere uygulamıştır. Hepimizin okuduğumuz veya büyüklerimizden duyduğumuz Ermenilere yapılan utanç verici bir
hikâyesi vardır. Ermeni halkıyla ilgili büyüklerimizden
duyduğumuz birkaç söz bile bu halka neler yapıldığını yeterince dile getirmektedir. “Fermana Fıla rabubu”,

”Fıle hemu kırkırın” sözü aslında Ermeni Jenosidi ile ilgili tarihi ve hukuksal bir tartışmaya gerek bırakmayacak
açıklıkta Ermeni halkının nasıl bir uygulamaya maruz
kaldığını açık şekilde ortaya koymaktadır.
Ermeni halkının yaşadığı hakikatin ortaya çıkmasını
ve bu halk içinde adaletin gerçeklemesini diliyoruz. Bir
kez daha mazlum Ermeni halkının acısını paylaşıyor,
soykırım kurbanlarını saygıyla anıyoruz.
Daha sonra merkezi Londra’da bulunan Gomidas
Enstitüsü Direktörü Ermeni tarihçi - yazar Ara SARAFİAN bir konuşma yaptı. Ardından İHD Diyarbakır Şube
Başkanı Raci BİLİCİ İHD Genel Merkezi tarafından Ermeni Soykırımına ilişkin hazırlanan yazılı metni okudu.
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Öcalan’a Özgürlük İmza Kampanyası
03 MART 2014

“Demokratik haklara müdahale hukuka aykırı olduğu gibi,
Toplumsal sorunların demokratik ve barışçıl çözümüne de bir darbedir.”
“Abdullah Öcalan’a Özgürlük” adıyla başlatılan
imza kampanyası çerçevesinde hazırlanan ve Diyarbakır’da açılan imza stantlarında imzaya açılan “Öcalan’a Özgürlük İmza Formu” ve aynı Form ile toplanan
imza formlarının Terörle Mücadele Kanunun (TMK) 10.
Maddesi ile yetkili Diyarbakır (1) Numaralı Hâkimliğince 27.02.2014 tarihinde TOPLATILMASINA VE EL KONULMASINA karar verilmiştir.
Bu karar yasaya, hukuka ve taraf olduğumuz uluslararası insan hakları sözleşmelerine aykırı olduğu gibi,
aynı zamanda demokratik bir toplumun değer ve gereklerine de açıkça aykırıdır. Bireylerin tek tek veya bir
araya gelerek toplu şekilde ortak düşüncelerini ifade
etme, bunları topluma yayma, ya da görüş ve taleplerini sözlü veya yazılı şekilde resmi makamlara sunmaları ifade özgürlüğünün gereğidir. İfade özgürlüğü ise
demokratik bir toplumun temel değerlerinin başında
gelmektedir.
Anayasanın 2. Maddesi Türkiye’nin demokratik bir

hukuk devleti olduğunu, 26. Maddesi; herkesin düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma
hakkına sahip olduğunu düzenlemiş, taraf olduğumuz İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin (AİHS) 10.
Maddesi de ifade özgürlüğünü koruma altına almıştır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) birçok kararında, ifade özgürlüğünün demokratik bir toplumun
temel ve vazgeçilmez değenlerinin başında geldiğini
vurgulamıştır. Şiddet içermeyen, ırkçı, nefret unsuru
ve başkalarına hakaret öğeleri taşımayan her türlü söz,
yazı ve eylem ifade özgürlüğünün kapsamındadır.
Öte yandan Anayasanın 74. Maddesi, vatandaşların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri
hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet
Meclisine (TBMM) yazılı olarak başvurma hakkına sahip olduğunu düzenlemiştir. Bu hakkın kullanımı bakımından da 3071 sayılı “Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun” yürürlüğe girmiştir.
Demokrasi, salt belli aralıklarla yapılan seçimlerle
yurttaşların oy kullanmasından ibaret olmayıp, çeşitli kamusal uygulama ve toplumsal meselelerle ilgili
görüş ve taleplerini özgürce başta hükümet ve parla-
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mento olmak üzere çeşitli makamlara sunma hak ve
özgürlüğünü de içermektedir. Bu durum aynı zamanda katılımcılığın da bir gereğidir. Her hangi bir toplumsal sorun ile ilgili İMZA TOPLAMAK VE BU TALEPLERİ RESMİ MAKAMLARA SUNMAK, DÜNYADA KABUL
GÖRMÜŞ EN BARIŞÇIL, MEŞRU VE DEMOKRATİK YÖNTEMLERİN BAŞINDA GELMEKTEDİR.
Başkalarının hoşuna gitmez, içeriği resmi makamlar tarafından kabul edilmezse de, bireylerin yetkililere
sunmak üzere taleplerini imza altına alma çalışmalarının engellenmesi, demokratik haklara ağır bir müdahale oluşturmaktadır. Keza örgütün amaçlarıyla benzerlik ve paralellik arz etse bile, taleplerin demokratik
ve şiddet oluşturmayan yollarla gerçekleştirilmeye
çalışılması demokratik bir toplumun gereğidir.
Öcalan’a özgürlük” başlığıyla başlatılan imza toplama çalışması, Türkiye’nin en kadim ve ağır sorunlarının
başında gelen Kürt Meselesiyle bağlantılı, otuz yıldır
silahlı çatışmalarla süren ve kırk bini aşkın insanın yaşamına mal olan bir toplumsal ihtilafın nihayet barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözümü çalışmalarıyla
paralel gündeme gelmiştir. Silahlı eylemlerin sona
erdiği, bir yılı aşkın bir süredir insanlarımızın yaşamını
yitirmediği bu süreç Sayın Öcalan ile yapılan görüşme
ve başlatılan diyalog ile mümkün olabilmiştir. Halen
kendisiyle süren görüşmelerle bu sorunun şiddet ve
çatışma yöntemleri yerine, demokratik ve barışçıl yollarla çözümü umudu sürmektedir.

olan imza toplama çalışmasının “örgüt propagandası”
olarak kabulü ile yasaklanması hukuka aykırı olduğu
gibi, Kürt sorunun barışçıl ve demokratik yöntemlerle
çözümü umuduna bir darbe niteliğindedir.
Toplumun bir kesiminde önemli bir etkisi ve ağırlığı bulunduğu artık herkesçe kabul edilen ve Kürt
sorunu gibi derin bir toplumsal sorunun çözümünde
belirleyici bir rolü olan Öcalan’ın serbest bırakılması
süreci kaçınılmaz olarak toplumun gündemine gelecekti. Mahkemelerin bu toplumsal talep ve ihtiyacın
önüne yasaklama kararı yoluna gitmesinde bir yarar
bulunmamaktadır.
TMK Hâkimliğinin “imza formunun sol üst köşesinde Abdullah Öcalan’ın resminin bulunduğu, bu
nedenle çalışmanın örgüt propagandasını oluşturma
suçunu oluşturduğu” biçimindeki saptaması yersiz ve
hukuka aykırıdır. Serbest bırakılması talep edilen ve
bunun için demokratik bir yol olan imza metninin/formunun sol üst köşesinde fotoğrafının konulması imza
toplama çalışmanın doğal bir parçası olup eylemi “örgüt propagandası” niteliğine dönüştürmez.
Diyarbakır Barosu; Kürt Sorunun çözümünde
şiddet ve çatışmanın yerine barışçıl ve demokratik
yöntemlerin esas alınmasında ve çatışmasızlığın kalıcılaşmasında, demokratik hakların gelişimi ve derinleşmesinin yaşamsal bir rolü olduğu görüşündedir. Bu
nedenle; toplumun taleplerini imza kampanyaları gibi
son derece demokratik yollarla ifade etmeleri çabalarının yasaklanmasını tehlikeli bulmaktadır.

Demokratik mücadele ve siyasi araçlarla Kürt soruBu amaçla başlatılan imza toplama çalışmasını
nunun çözümünün mümkün olabileceğinin tartışıldıyasaklayan
TMK 10. Madde ile görevli mahkeme karağı bir dönemde, yetkililer tarafından “özgürlük hâkimi”
olarak adlandırılan TMK 10. Maddesi ile görevli Hâkim- rının kaldırılması için bu gün yasal başvuru yapacağız.
liklerce hak aramanın en barışçıl ve demokratik yolu
Kamuoyuna saygıyla sunulur.
Av. Tahir ELÇİ
Diyarbakır Barosu Başkanı
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Roboski Adalet Bekliyor
08 OCAK 2014

Ceza soruşturması; işlenen bir suçu tüm yönleriyle
araştırıp ortaya çıkarmayı, suçun faillerini tespit etmeyi,
sorumluları cezalandırmak amacıyla adalet önüne çıkarmayı amaçlayan faaliyetin adıdır.
Roboski’de otuz dört sivil insanın ölümüne, diğer bir
ifadeyle; yaşam hakkının, insan haklarının en ağır ihlalini
oluşturan suça ilişkin bir ceza soruşturmasının yapılmadığını ifade etmek isteriz.
Dün Askeri Savcılığın Takipsizlik kararı üzerine Roboski’li aileler çok basit bir soru sordular: dediler ki; “bize suç
yok, failde yok diyorlar, peki ama âmâ otuz dört ölüm,
otuz dört ceset var ortada, bunun bir anlamı ve bir sonucu olmayacak mı?”
Askeri Savcı Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının daha ilk cümlesinde gerçek niyetini ortaya koymuştur: “ OLAY: Şırnak ili Uludere İlçesi Güneyi sınır ötesinde
34 kişinin ölümü ile ilgili ihmal iddiaları.” Bir ihmal var mı,
yok mu? 34 sivil-masum insanın vahşice katledilmesi suç
değildir de,lütfen acaba bir ihmal var mı, yok mu?
Ve Askeri Savcı hükmünü veriyor: KAÇINILMAZ HATA.
Meclisin ve Kanunun emrini yerine getirmişler, bu emri
yerine getirirken de bir hata olmuş, çoğu çocuk,34 insan
ölmüş, bu kadar.
Bu kararın hiçbir hukuki değeri yoktur, bizim için bir
hükmü de yoktur. Savcıya iade ediyoruz.

Biz ne özel yetkili savcılardan, ne de askeri savcılardan
tarafsız ve adil bir soruşturma beklemedik. Bir buçuk yıl
gizli yürüttüğü sözüm ona “soruşturma” sonunda düzenlediği fezlekede şüphelilerin adını bile yazamayan Diyarbakır Özel Yetkili Savcısından ve bombalama faaliyetinin
talimatını veren en üst komutanının, katliam emrini icra
eden pilotlara kadar doğrudan ve ağır sorumluluğu bulunan bir kurumun askeri hiyerarşisinde yer alan bir savcıdan “adalet” bekleyecek kadar saf değildik zaten…
Hiçbir Parlamento kararı ve hiçbir kanun maddesi, bu
ağır suçu haklı, meşru ve hukuka uygun kılmaz ve sorumluları cezai sorumluluktan kurtaramaz.
Hiçbir ulusal veya ulusal düzenleme hükmü elinde silah bulunduranlara her türlü keyfiliği ve öldürme yetkisini vermez. Güç ve silah kullanmanın temel amacı yaşam
hakkını koruma olmalıdır. Silahsız, sivil ve masum 34 insanın tümden ve bir anda ölümünü amaçlayan ve bunu
gerçekleştiren bombalama eyleminin, hiçbir ahlaki, insani ve hukuki gerekçesi olamaz. “Kaçınılmaz hata” denilen
durum olsa bile, diğer bir ifadeyle Roboski’lilerin tamamı
silahlı örgüt üyesi bile olsaydı, yine de bu katliamın failleri
cezai sorumluluktan kurtulamayacaktı. Bu toplu öldürme
ve katliamla, çatışma hukukunun / insani hukukun tüm
ilkeleri de ihlal edilmiştir. Eylem tüm devletleri bağlayan
Birleşmiş Milletler Cenevre Sözleşmelerinin ortak 3. Maddesinin açık ihlalidir. Niteliği ne olursa olsun hiçbir savaşta,
siviller, silahlı olmayan unsurlar ve saldırıya girişmemiş in-
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sanlar hedef alınmamalıdır.
Sınıra yaklaşan, sınırı ihlal etmeye teşebbüs eden, fiili
bir saldırıya yeltendiğine dair işaret bulunmayan her canlı
hedefi öldürmek ve yok etmeyi haklı gören bir bakış açısıyla hukuku konuşmanın bir anlamı da yoktur.
Bu meselenin bir tek ve kaçınılmaz sonu vardır ki, oda
bu ağır suçun faillerinin mutlaka, âmâ mutlaka hesap vermek üzer adalet önüne çıkmalarıdır.
Diyarbakır Barosu, insanlığa karşı işlenen bu ağır suçun failleri adalet önünde hesap verene kadar olayın
takipçisi olacağının bilinmesini isteriz. Bu amaçla; karara
karşı itiraz, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesine başvuru yollarının etkili şekilde kullanılması gibi, Birleşmiş Milletler yetkililerini de görev ve incelemeye çağıracağız. BM Keyfi ve kısa yoldan İnfazlar Özel
Raportörü ve diğer BM mekanizmalarının harekete geçmesi için girişimde bulunacağız.
Öte yandan Diyarbakır Barosu; İstanbul Cumhuriyet
Savcılığı tarafından 17 Aralık 2013 tarihinde “Rüşvet ve
yolsuzluk” adı altında başlatılan soruşturmadan sonra, 22
Aralık 2013 tarihinde soruşturmaya ilişkin yapılan hukuk
dışı müdahale ve engellemelere dair bir basın açıklaması
yapmış, ardından yargı bağımsızlığı, hukuk devleti ve idarenin hesap verebilirliği bakımından büyük sorunlara yol
açacak Adli Kolluk Yönetmeliğinin iptali için Danıştay’da
dava açmıştır. Halen süren “yeniden yargılamaya” ilişkin
tartışmalara dair çeşitli vesilelerle açıklamalarımız olmuşsa da, bu gün bir kez daha konuya ilişkin görüş ve önerilerimizi kamuoyuna duyurmak isteriz.
Şüphesiz başta doğal yargıç ilkesine açıkça aykırı olan
Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin görevine son verilmeli, ama aynı zamanda bu mahkemelerle birlikte faaliyetini sürdüren Terörle Mücadele Kanunun (TMK) 10.
Maddesi ile yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri de ortadan
kaldırılmalıdır. Bu mahkemelerin başta kişi özgürlüğü ve
adil yargılama hakkı olmak üzere insan haklarını ağır şekilde ihlal ettiğinden şüphe bulunmamaktadır. Bu mahkemelerde yargılanan on binlerce Kürt, düşmana bile reva
görülemeyecek uygulamalara maruz kalmıştır. Bu mahkemelerin haksız, adaletsiz ve hukuka aykırı uygulamaları
Kürt Sorununu da derinleştirmiştir.
Özel Yetkili ACM’lerin neden olduğu mağduriyetlerin giderilmesi konuşulurken, bu mahkemelerin yerine
kurulduğu Devlet Güvenlik Mahkemelerinin söz konusu

edilmemesi Diyarbakır Barosu tarafından dikkat çekici
bulunmaktadır. Bu gün şikâyet edilen, haksızlıklara neden
olduğu belirtilen ve kaldırılması tartışılan Özel ACM’leri, daha ağır haksızlıklara ve mağduriyetlere yol açan
DGM’ler yerine sözüm ona “daha adil” olsun denilerek
kuruldular. Bu gerçeğe rağmen, DGM’lerin görüşme ve
tartışmalarda gündeme gelmemesi, yürütülen çabaların
belli kişileri kurtarma ve belli davalara formül arama çalışmalarından ibaret olduğunu ortaya koymaktadır.
Diyarbakır Barosu; tüm özel yetkili mahkemelerin ilgasını, DGM’ler dâhil tüm olağanüstü mahkemelerin yol
açtığı mağduriyetlerin giderilmesi için adil bir yargılama
yapılmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılmasını
önermektedir. Olağanüstü mahkemelerde yargılanan ve
hükümleri infaz edilen herkese tazminat hakkı tanınmalı, mahkûmiyet kararları infaz edilmeyenler yeniden adil
şekilde yargılanmalıdır. Olağanüstü yargılamaların, adaletsizliklerin dayanağı olan Terörle Mücadele Kanunu da
yürürlükten kaldırılmalıdır.
Halen yapılmakta olan ve medyanın öne çıkardığı,
belli bazı dava ve kişileri kapsayacak şekilde yeniden yargılama tartışması gerçekçi olmayan, yararsız bir tartışmadır Toplumun gündemi; gereksiz, yapay, kalıcı olmayan
ve toplumsal barışı da sağlamayacak tartışmalarla meşgul edilmemelidir.
Türkiye tarihi haksızlık ve adaletsizliklerin yaşandığı,
olağan üstü dönemlerden geçmiş ve halen bir geçiş dönemi içindedir. Demokrasiye geçiş de diyebileceğimiz
böyle bir dönemde, devlet yapısı ve toplumsal ilişkinlerin yeniden düzenlemeyi, yeni bir toplumsal mutabakat
üzerinden ve yeni bir hukukla yolumuza devam etmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır.
Birkaç davada yeniden yargılama yaparak veya birkaç
şahsiyeti kurtararak yeni ve güvenli bir hukuksal düzen
ve gelecek kurmamız mümkün değildir. Yapılması gereken, “Yeni Bir Toplumsal Mutabakat ve Barış Yasası” adıyla
kapsamlı ve birçok soruna köklü çözümler getirecek bir
çalışma başlatılmalıdır. Tutuklu milletvekili sorunu için bir
araya gelen siyasi partiler, hemen yeni bir anayasadan,
özel yetkili mahkemelerin ve olağanüstü yargılamaların
yol açtığı adaletsizliklere son verecek çözümlere, Kürt
Sorununun çözümünde müzakere ve silahsızlanmadan,
savaşın yol aştığı toplumsal yaraların sarılmasına kadar
kapsamlı düzenlemeler yapılmalıdır.
Saygılarımızla,
Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu adına
Av. Tahir Elçi
Baro Başkanı
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Rojava halkı tehlike altında...
28 MART 2014

Değerli basın mensupları;

bir yapı olduğu ortaya çıkmıştır.

Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde başlayan,“Arap
Baharı” olarak bilinen protesto ve ayaklanmalar, birçok ülkede yönetim değişikliğine yol açmış, olaylar üç yıl önce
yanı başımızdaki Suriye’ye sıçramıştır. İktidardaki Baas yönetimi ile çeşitli dini ve mezhebi gruplar arasında başlayan, bir süre sonra acımasız bir iç savaşa dönüşen olaylar,
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre; bugüne kadar
çoğu sivil 120.000’i aşkın insanın yaşamına, yüzbinlerce
insanın yaralanmasına, sakat kalmasına, milyonlarca sivilin yaşam alanlarını ve ülkesini terk ederek göç etmesine
yol açmıştır.
Öteden beri ırkçı Suriye Baas Rejimi tarafından başta dil, kültür, vatandaşlık ve mülkiyet hakkı gibi en temel
insani hakları bile elinden alınmış, baskı ve zulme maruz
kalmış Rojava halkı, bu süreçte bir yandan rejim güçlerine
öte yandan çeşitli çete ve gruplara karşı meşru hakkı olan
kendini savunma ve varlığını koruma hakkını kullanmaya çalışmıştır. Rojava, uzun bir süre çevre ülkelerin ambargosu altında, insani yardım alamadan, tıbbi ve diğer
yaşamsal maddelerden bile yoksun kalmıştır. Türkiye ve
diğer birçok ülke tarafından desteklenen değişik grupların işkence, infaz ve katliamlarına karşı direnen, onurlu
bir mücadele veren Rojava’daki Kürt halkı, nihayet uluslararası hukuk çerçevesindekendi geleceğini belirleyerek
meşru ve demokratik yönetimini oluşturmuştur.
Bu gün Rojava halkı, büyük zorluklar altında yaşam
mücadelesi sürdürürken, yeni saldırılarla karşı karşıyadır.
Özellikle Rojava’nın Kobanê Bölgesi/Kantonu, rejim güçlerinin askeri ablukasının yanı sıra Irak-Şam İslam Devleti
(IŞİD) adlı grubun saldırı ve katliamlarının tehdidi altınadır.
Daha önce Esad rejimine “muhalif” gruplardan biri olarak
desteklenen, diğer çete ve gruplarla birlikte Kürt sivil halka karşı ağır suçlar işleyen bu grup, bugün artık Türkiye’de
de silahlı eylemlere girişmiş, herkes için ne kadar tehlikeli

Halen Suriye’de Kürt, Türkmen, Arap ve diğer birçoketnik kökenden insanın bir arada ve güvenlik içinde
yaşayabildiği, kısmi bir istikrarın hâkim olduğu tek bölge
olan Rojava, büyük abluka ve saldırı altındadır.
Değerli basın mensupları;
Biz aşağıda isimleri yer alan Diyarbakır’da bulunan sivil kurumlar olarak; öncellikle Kürtleri zor ama onurlu bir
mücadele veren Rojava halkımızla insani dayanışmaya,
demokratik kazanımlarını korumaya ve desteklemeye
çağırıyoruz. Kürt halkının demokratik mücadelesinde
tarihi bir aşamayı ifade eden Rojava’yı korumak ve dayanışma göstermek dünyadaki tüm Kürtler için tarihi bir
sorumluluktur.
Öte yandan Türkiye’nin Suriye’ye ticareti son bir yılda
artış göstermiş, ticaret hacmi neredeyse iç savaş öncesi
düzeye yaklaşmıştır. Ancak Türkiye’nin Rojava’ya uzanan
sınırında yer alan kapılardan hiçbir şekilde ticaret yapılamamakta, bu kapılardan insani yardım bile gerçekleşmemekte, Rojavalı yetkililer bile büyük zorluklarla geçiş yapabilmektedir. Bu nedenle Türkiye’yi; Kürt, Türk, Arap ve
diğer birçok etnik grubun birlikte yaşadığı Rojava halkına
zarar veren politika ve uygulamalardan vazgeçmeye,
komşuluk ilişkileri çerçevesinde, başta insani yardım ve
sınır ticaretinin önünü açmaya davet ediyoruz.
Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurumları da
baskı ve zulme karşı direnerek uluslararası hukuka uygun şekilde, self determinasyon hakkı çerçevesinde geleceğini belirleyen Rojava halkının meşru-demokratik
yönetimini tanımaya, işkence ve katliamlarla karşı karşıya
bulunan sivil halkı korumaya ve kendi belgelerinden kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.
Saygılarımızla,
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Silvan’da Polis Şiddeti...
26 MART 2014

25 Mart 2014 tarihinde Barış ve Demokrasi Partisi
(BDP) tarafından Silvan İlçesinde yapılan seçim mitingi
sonrasında polisin aşırı ve keyfi güç kullanması sonucunda Mehmet EZER adlı 10 yaşındaki çocuk, başına
gaz fişeği isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştır.
Mehmet Ezer’in hayati tehlikesi halen devam etmektedir.
Mehmet Ezer isimli çocuğun kardeşi Murat EZER,
26 Mart 2014 tarihinde Baromuza başvurarak hukuksal
yardım talebinde bulunmuştur. Başvurucu Murat EZER,
kardeşinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ve
üzerinde kan izleri bulunan bir adet gaz fişeği kapsülünün kardeşinin yaralandığı yerde bulunan kişiler tarafından alınarak kendilerine teslim edildiğini ve gaz fişeği
kapsülünün şu anda yanında bulunduğunu söylemiştir.
Gaz fişeği kapsülü üzerinde gözle yaptığımız inceleme
sonucunda söz konusu kapsülün üzerinde kan izleri tarafımızca tespit edilmiş ve fotoğraflanmıştır.

onlarca kişinin polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesi ile
sonuçlanan olaylar soruşturulmadan, failler ortaya çıkarılıp cezalandırılmadan, polis şiddeti sona ermeyecektir.
Bu nedenle bu olayın Savcılıkça etkin bir şekilde soruşturularak fail ya da failler tespit edilerek cezalandırılmalarını talep etmekteyiz. Diyarbakır Barosu olarak bu ve
benzeri hak ihlallerinin takipçisi olacağımız bir kez daha
kamuoyuyla paylaşıyoruz.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
DİYARBAKIR BAROSU YÖNETİM KURULU

Söz konusu gaz fişeği kapsülü şikayet dilekçesiyle birlikte Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiştir. Cumhuriyet Savcılığı, Mehmet Ezer’den alınacak kan
örneği ile birlikte kapsülün kriminal inceleme yapılmak
üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar vermiştir.
Son dönemlerde Türkiye’nin çeşitli illerindeki gösterilerde polisin aşırı, gereksiz ve keyfi güç kullanması sonucunda çok sayıda yurttaş yaralanmış ve hayatını kaybetmiştir.Son olarak gezi olayları sırasında yaralanan Berkin
Elvan isimli çocuk yaşamını yitirmiştir. Polisin aşırı ve
keyfi güç kullanması nedeni meydana gelen ölüm ve
yaralanma olaylarına ilişkin öteden beri etkin ve hızlı bir
soruşturma yürütülmediği, bu olayların tamamının “faili
meçhul” kaldığı tüm kamuoyunun takdiridir. Etkin ve sonuç alıcı bir soruşturma ve kovuşturma yürütülememesi
nedeni ile kolluk suç işlemeye devam etmektedir.
Mahsum Mızrak, Aydın Erdem, Medeni Yıldırım , Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz , Berkin Elvan ve daha
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STK’larla Seçim Sürecine Dair Açıklama
08 ŞUBAT 2014

Türkiye; 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak yerel seçim sürecine girmiş, siyasi partiler de seçim çalışmalarını başlatmıştır. Demokrasinin en temel unsuru; belli aralıklarla, özgür ve
demokratik bir biçimde yapılan seçimlerdir. Günümüz demokratik toplumların temel karakteri de yerel yönetimlerin
güçlü ve etkili olduğu demokrasilerdir. Halkın günlük olarak
yüz yüze olduğu temsilcileri aracılığıyla yönetilmesi, halkın
bu şekilde daha çok kendini doğrudan yönetmesi olarak da
bilinen yerel yönetimler demokrasinin beşiği olarak kabul
edilmektedir. Bu bakımdan demokratik bir toplumda yerel
seçimler, genel seçimlerden çok daha bir önem arz etmektedir.
Seçimlerin ve demokrasinin temel araçları da siyasi partilerdir. Siyasi partiler; demokratik siyasal yaşamın temel ve
vazgeçilmez ögeleridir. Biz bu açıklamayı yapan Diyarbakır’daki sivil toplum örgütleri olarak, öncellikle yerel seçim
çalışmalarını sürdüren tüm siyasi partilere başarılar diliyoruz.

lışmalarının toplumsal sorunların çözümünü kolaylaştıran
ve toplumsal barışı güçlendiren süreçler olması gerektiğini,
bu bakımdan tüm siyasi partilerimizin bu süreçte büyük
sorumluluğu olduğunu ifade ettik. Özellikle Türkiye’nin bir
geçiş sürecinde olduğu, tarihi ve toplumsal bir mesele olan
Kürt Sorunun barışçıl ve demokratik yollarla çözümü çalışmalarının sürdüğü bir dönemde, siyasi partilerin sorumluğunun daha da önemli olduğu, bu sürece zarar verecek her
türlü tutum ve davranıştan kaçınılması, bu nitelikte gelişecek her türlü olaya karşı duyarlı olunması gerektiğini ifade
ettik. Seçimler ve seçim çalışmaları Kürt Sorununun demokratik çözümüne zarar vermeye değil, aksine çabalarına hizmet ederek, bu süreci güçlendirmeye vesile olmalıdır.
Siyasi partiler, seçimlerin rekabetçi niteliğini, taraftarlarının ve kitlelerin psikolojisini de gözeterek çalışmalarında
daha duyarlı ve dikkatli olmalı, birbirlerinin hassasiyetlerine
saygı göstermelidir.

Bu seçimlerin; herkesin siyasi görüşlerini özgürce ifade
edebildiği, siyasi partilerin yekdiğerinin varlığına, görüşlerine ve seçim çalışmalarına tahammül ederek saygı duyduğu, demokratik rekabet kurallarına riayet edildiği, âdeta
bir demokratik ziyafet şeklinde yaşanan bir seçim olmasını
diliyoruz.

Bu bağlamda, gerek bir süre önce Lice ilçemizde ve
gerekse birkaç gün önce Diyarbakır şehir merkezinde bazı
siyasi parti üyeleri arasında yaşanan olaylara dikkat çekerek,
bundan sonra seçim çalışmaları sırasında bu tür sorunların
yaşanmaması için hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade
etmek isteriz.

Biz aşağıda isimleri bulunan sivil kurumlar olarak, dün
Diyarbakır’daki bazı siyasi parti yönetimlerini ziyaret ettik, yönetici ve adaylarıyla görüşerek; yerel seçimlere, seçim çalışmalarına ve seçimlere kadar yaşanacak sürece ilişkin görüş
ve beklentilerimizi ifade ettik.

Görüşmelerimizde; tüm siyasi parti temsilci ve adaylarının, seçim sürecinin demokratik, karşılıklı tahammül ve
saygı içinde yaşanması gerektiğine olan inanç ve kararlılıklarını görmekten memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek
isteriz.

Demokrasilerde siyasi partilerin, toplumun farklı kesimlerinin hak ve menfaatlerini savunan, topluma öncülük
eden, secim çalışmaları yoluyla da toplumda demokratik
kültür ve disiplinin gelişimine katkı sunan kurumlar olduğunu ifade etmek isteriz.

Biz Diyarbakır’daki sivil ve demokratik kurumlar olarak,
seçim çalışmalarını ve seçim sürecini yakından takip edeceğimizi, seçim çalışmaları ve işlemlerinin özgür ve demokratik bir şekilde gerçekleşmesi için katkı sunmaya hazır olduğumuzu da ifade etmek isteriz.

Görüştüğümüz siyasi partilere; seçimlerin ve seçim ça-

Kamuoyuna saygı ile sunulur.

Av.Tahir Elçi Diyarbakır Barosu Başkanı, Ahmet Sayar DTSO Başkanı, M.Raci Bilici İHD Diyarbakır Şube Başkanı
Şah İsmail Bedirhanoğlu DOGÜNSİFED Başkanı, Necati Pirinççioğlu TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Bşk.
Abdürrahim Ay Mazlum-Der Diyarbakır Şube Bşk., Zahit Çiftkuran Diay-Der Başkanı
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Twitter yasağı totaliter rejimlerin tipik davranışı
21 MART 2014

Twitter’ın kapatılmasyla;

ği anti demokratik ve karan-

Antidemokratik, totaliter ve baskıcı rejimlerin en tipik davranışı sergilenmiştir.”
Halen tüm Dünyada en yoğun ve etkili şekilde
kullanılan sosyal iletişim ağlarından biri olan TWİTTER,
Türkiye’de 21 Mart 2014 tarihi itibariyle tümüyle kapatılmıştır. Kapatma Kararının 21.02.2014 tarih ve 6526 sayılı
Kanun ile kapatılan TMK 10. Maddesi ile yetkili Mahkeme
nezdindeki bir Savcılığın kararıyla alındığı belirtilmektedir.
TWİTER’IN kapatılması kararı, Başbakan’ın bir gün önce
yaptığı “Twitter,mıvitter, hepsinin kökünü kazıyacağız”
biçimindeki açıklamasından hemen sonra uygulanmaya
başlanmıştır. Hükümet yetkilileri, uzun bir süredir Twitter
vb. sosyal- iletişim ve paylaşım ağlarından duydukları rahatsızlığı her fırsatta dile getiriyordu.
Twitter’in kapatılması kararı, toplumun bilgi alma ve
iletişim özgürlüğü ile bireylerin ifade özgürlüğü hakkına
ağır bir müdahale oluşturmuştur. Twitter’ın kapatılmasıyla; antidemokratik, baskıcı ve totaliter rejimlerin en tipik
karakteri ve davranışı sergilenmiş, bir süredir toplumun
farklı kesimlerinin Hükümetin demokrasi anlayışından ve
Türkiye’nin geleceğinden duyduğu endişeleri haklı çıkarmıştır. Bu karar, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin demokratik
standart ve değerleriyle bağdaşmadığı gibi, Türkiye’nin
açık bir toplum iddiasını yerle bir etmiştir.
“Gezi eylemleri” olarak bilinen kitlesel protesto gösterileri ile birlikte Hükümet yetkililerinin demokratik özgürlüklere duyduğu rahatsızlık ve tahammülsüzlük giderek
artmış, 17 Aralık “rüşvet ve yolsuzluk” soruşturmasıyla
başta Adli Kolluk Yönetmeliği, HSYK düzenlemesi vb. bir
dizi yasal ve idari uygulamayla hukuk devleti ilkeleri ciddi
bir darbe almıştı.

lık
b i r
dönemin
en somut
işareti olmuştur.
Twitter’ın; varlığı bir yasayla kapatılan bir mahkeme
nezdindeki bir Savcılık (TMK 10) kararıyla
kapatıldığının belirtilmesi ayrıca akıl almaz, ibret verici bir
hukuksuzluk örneği olmuştur.
Günümüzde toplumun demokratik özgürlüklerine
fütursuzca saldıran hiçbir hükümet başarılı olamamış ve
uzun süre yaşayamamıştır. Hükümeti hukuka ve demokratik özgürlüklere saygı gösteremeye, girmeye başladığı
bu karanlık koridordan bir an önce çıkmaya davet ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla sunulur.

Twitter’ın kapatılması kararı, Türkiye’nin girdiği/gireceDiyarbakır Barosu Yönetim Kurulu adına
Av. Tahir ELÇİ / Baro Başkanı.
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2. Ağır Ceza Mahkemesine İnceleme Talebi
12 MART 2014

Özel Yetki Ağır Ceza Mahkemelerinin kaldırılmasından
sonra tahliye taleplerine ilişkin mahkemelerin
uygulamasına ve Gezi Olayları sırasında yaralanan ve
269 gündür yaşam mücadelesi veren Berkin ELVAN’ın
ölümüne ilişkin bir basın toplantısı yapıldı.
Yönetim kurulu üyeleri ve Baromuz üyesi çok sayıda
avukatın katıldığı toplantıda konuşan Baro Başkanımız
Tahir ELÇİ; Berkin ELVAN adlı çocuğun ölümünden derin
üzüntü duyduklarını, Berkin’in ailesine, yakınlarına ve
topluma Diyarbakır Barosu adına başsağlığı dilediklerini
ifade etti. Elçi devamla, kolluk güçlerinin aşırı, ölçüsüz
ve hukuk dışı güç kullanımı nedeniyle çocukların bile
yaşam haklarının ihlal edildiğini, son 10 yıl içerisinde
başta Ceylan ÖNKOL, Uğur KAYMAZ ve Yahya MENEKŞE
olmak üzere onlarca çocuğun hukuk dışı güç kullanımı
sonucu ölümüne rağmen, sorunların soruşturulmadığı
ve adalet önüne çıkarılmadığını söyledi.
Baro Başkanımız Tahir ELÇİ basın toplantısında,
Türkiye’de öteden beri uzun tutukluluk nedeniyle
kişilerin yargılama sırasında makul bir sürede serbest
bırakılma haklarının ihlal edildiğini, bu konuda AİHM
ve Anayasa Mahkemesi kararlarının ÖYM’ler tarafından
dikkate alamadığını, bu hukuksuzluk ve adaletsizliğin
yıllardır devam ettiğini ifade etti. Nihayet 6526 sayılı bir
yasayla Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırıldığını, bunun
üzerine Diyarbakır Özel Yetkili 6. A.C.M’de görülen ve
kamuoyunda ‘’ KCK ANA DAVASI’’ olarak bilinen davada

tutuklu yargılanan bazı sanıkların tahliye talebinin
Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul
edilmez ve hukuk dışı gerekçelerle ret edildiğini söyledi.
Mahkemenin kararında sanıkların delilleri değiştirme ve
‘’ÖRGÜTÜN DAĞ KADROSUNA KATILMA ŞÜPHESİNİN
VARLIĞINI’’ gerekçe göstererek tahliye talebini ret ettiğini,
bu kararla Mahkeme hukuk gerekçe ve argümanlar
yerine hissi, politik ve ayrımcı Saiklerle karar verdiğini,
Mahkemenin bu kararla yasa ve görev sınırlarının dışına
çıkarak suç işlediğini söyledi.
Mahkemenin yüzlerce klasör ve binlerce belgeden
oluşan ve halen fizikken 6. A.C.M’de bulunan dosyayı
getirip incelemeden ve sanıkların tutuklulukta geçirdikleri
süre dahi tespit etmeden karar verdiğini, halbuki KCK ana
davasında sanıkların aleyhindeki delilerin sadece Tape
kayıtlarından ve gizli tanık beyanlarından oluştuğunu
ve sanıkların 4 yıl 11 aydır tutuklu olarak yargılandığını,
tahliyesi talep edilen sanıklardan Hüseyin Yılmaz’ın kısa
bir süre önce açık kalp ameliyatı geçirip yürümekte bile
güçlük çektiğini ifade etti.
Hukuki gerekçe ve argümanlara dayanmadan, yetki
ve görev sınırlarını aşarak ve dosyayı da incelemeyerek
görevlerini kötüye kullanan Diyarbakır 2. A.C.M üyeleri
hakkında HSYK’dan inceleme talebinde bulunduklarını
ve halen kişisel başvurularını inceleyen Anayasa
Mahkemesini de bilgilendirdiklerini sözlerine ekledi.
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Adli Açılış Kokteyli
01 EYLÜL 2014
Yeni Adli Yılın açılışı nedeniyle 1 Eylül 2014 tarihinde
Diyarbakır Barosu tarafından Suriçindeki tarihi Baro
Evinde bir kokteyl düzenlendi. Diyarbakır Barosu
üyelerinin yoğun katılım gösterdiği kokteyle ayrıca

Diyarbakır Büyükşehir Eş Belediye Başkanı Av. Fırat ANLI
ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan SOLMAZ
ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı ile meslek örgütü
temsilcileri katıldı.
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5 Nisan Avukatlar Günü
5 Nisan Avukatlar günü nedeniyle 4 nisan 2014 tarihinde
Rönesans Düğün Salonunda Avukatlar Günü Gecesi yapıldı.

Geceye Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Gültan KIŞANAK, Av. Fırat Anlı, Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcısı Ramazan Solmaz, Adalet Komisyonu Başkan
V. Osman KİPER , İl Seçim Kurulu Başkanı Nazım ATEŞ ile
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve önceki Baro Başkanlarımızdan Av. M. Sezgin TANRIKULU, BDP Genel Eş Başkan
Yardımcısı Av. Meral DANIŞ BEŞTAŞ, Yenişehir Belediye
Başkanı Av. Selim KURBANOĞLU, Ergani Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ, Diyarbakır Eski Milletvekillerinden Av. Mesut DEĞER, Çok sayıda Hukukçu öğretim
görevlisi ve Avukatlar ve Hakimler katıldı.
Gecede Baro Başkanımız, bu yıl 12. Si düzenlenen

Av. Nevzat EREN Futbol Turnuvasında Şampiyon olan F.C
BAROCELONA Takımına Kupa verildi.
Gecede bir konuşma yapan Baro Başkanımız Tahir
ELÇİ, tüm Avukatların Avukatlar gününü kutladığını Avukatların yıl boyunca Adliye koridorlarında ve duruşma
salonlarında haksızlığa, adaletsizliğe uğrayanların derdine çare ve sorunlarına çözüm bulmaya çalıştıklarını,
aslında Avukatların sorunları ile bireylerin hak ve adalet
ile toplumun özgürlük sorunun birbirinden ayrılamayacağını ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.
Gecenin sonunda Baro Başkanımız Tahir ELÇİ konser
veren KARDEŞ TÜRKÜLER müzik grubuna plaket verdi.
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Futbol turnuvasının final maçını

Barocelona takımı kazandı.
Genç yaşta yitirdiğimiz meslektaşımız Av.Nevzat
Eren’e atfedilen ve bu yıl 12.’si yapılan geleneksel Futbol
Turnuvasının Final Maçını Barocelona Takımı kazandı.
Hakim ve Savcılardan kurulan Adaletsporla yapılan Final
Maçını, Baro Başkanımızla birlikte Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcısı Ramazan SOLMAZ ve çok sayıda Savcı, Yargıç
ve Avukat izledi.

Maç sonunda Baro Başkanımız Tahir ELÇİ; etkinliğin
hukukçular arasında dostluk ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olduğunu belirterek turnuvaya katılan
tüm takımlara teşekkür ettiğini ifade etti.
Final Maçının sonunda Baro Başkanımız ve Cumhuriyet Başsavcısı oyunculara madalyalarını verdi.
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Van İlindeki Konteyner Kentlere
İlişkin Rapor hazırlandı
2011 Yılında Van ilinde meydana gelen depremler
sonucu depremzede vatandaşların yerleştirildiği Konteynır kentlere ilişkin zaman zaman kamuoyuna yansıyan sorunların olduğu bilinmektedir. Son zamanlarda
bazı sivil toplum örgütleri tarafından, kalıcı yaşam alanlarına dönüşen konteynır kentlerde çocukların ciddi sorunlar yaşadığı, bu sorunların çocuklar üzerinde olumsuz
etkisinin olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmayla öncelikle
konteynır kentlerde yaşanan sorunların mahallinde
görmek, bu sorunların çocuklara etkisini tespit etmek
ve nihayetinde tespit edilen sorunların giderilmesi için
Van ilinde bulunan STK’lar,yerel yöneticiler ve kamu kurumlarıyla (Valilik,TEDAŞ,) paylaşmak amaçlanmıştır.
TALEP VE ÖNERİLER
•

Konteynır Kentlerde yaşayan bireylerle, Devlet yetkililerin ( Van İl Valiliği, Van Yerel Yönetim Yetkilileri)
DERHAL bir araya gelerek ortak bir zeminde çözüm
önerileri oluşturularak bu önerilerin bir an önce hayata geçirilmesinin sağlanması gerekmektedir.

•

Konteynır Kentlerde elektrik ve su kesintisi derhal
sonlandırılmalıdır.

•

Konteynır Kenlerde yaşayan ailelerle kalıcı barınma
imkanı sağlanıncaya kadar yaşam koşullarının DER-

HAL uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
•

Kalıcı barınma imkanı sağlanana kadar konteynır
kentlerde sosyal alanlar ( mescit, çocuk oyun alanları,
kütüphane, çamaşır yıkama ve kurutma odaları, revir,
güvenlik vb) yeniden kurulmalıdır.

•

Ailelerin sosyo-ekonomik sorunlarına kalıcı çözümler
getirilene kadar aileler ekonomik açıdan desteklenmelidir.

•

Okula devam edemeyen çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için gerekli önlemler alınmalı, okul
ihtiyaçları karşılanmalıdır.

•

Çocukların yaşadıkları konteynır kentlere yakın okullara kayıtları yapılmalı, eski okullarına devam etmek
isteyen çocuklara ücretsiz servis imkanı sağlanmalıdır.

•

Deprem ve sonrasında devam eden bu sorunlar
özellikle çocuklarda ve ailelerde ciddi ruhsal travmalar yaratmıştır.Çocukların ve ebeveynlerin bu ruhsal
sorunlarını gidermeye yönelik aile danışma merkezleri derhal oluşturulmalıdır.

•

Kalıcı konutlar sağlanana kadar konteynır kentlerde
kapsamlı ve düzenli şekilde sağlık taramaları yapılmalıdır.
Diyarbakır barosu Çocuk Hakları Merkezi
Van Barosu Çocuk Hakları Komisyonu

Not: Merkezimizce hazırlanan detaylı rapor TBMM Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığına ve Siyasi Parti
Başkanlıklarına gereği için gönderilmiştir.

59
Dİ YA R BA K I R

BA RO SU

BÜ LT E N İ

HA BE R L E R

Lice Katliamı Davası İzmirde Görüldü
28 MAYIS 2014
Lice’nin büyük ölçüde yakılarak yıkılmasına ilişkin dava
nakledildiği İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Duruşmada Baro Başkanımız Tahir ELÇİ ile 18 Avukat Liceli mağdurları savunmak üzere hazır bulundu.
Mahkeme sanıklardan E.HATİPOĞLU’nun olay tarihinde
Diyarbakır’daki en yüksek kolluk amiri olduğu gerekçesiyle,soruşturma ve kovuşturmanın Hakim ve Savcılara
dair hükümlere tabi olduğu gerekçesiyle DAVANIN DURDURULMASINA karar vererek dosyayı Adalet Bakanlığına
gönderdi.

Licelilerin 20 yılı aşkın adalet mücadelesinin fiili ve
hukuki duvarlarla engellenmiştir.

Duruşma çıkışında İzmir Adliyesi önünde bir açıklama yapan Baro Başkanımız Tahir ELÇİ ; Licelilerin 20 yılı
aşkın adalet mücadelesinin fiili ve hukuki duvarlarla engellendiğini söyleyerek karara tepki gösterdi.

Ekim 1993 tarihinde lice’de, aralarında General Bahtiyar AYDIN’ın da bulunduğu 16 kişinin öldürülmesi ve

ELÇİ ; Baro olarak Licelilerin adalet mücadelesinde sonuna kadar mağdurların yanında yer alacaklarını söyledi.

Karakol/Kale-Kol Yapımlarına Yönelik Bir Süredir Devam Eden Protestolar ve Olaylarını Yerinde
Görmek, İncelemek ve Sorunu Çözmeye Katkı Sunmak Amacıyla Bölge Ziyareti Gerçekleşti.
28 MAYIS 2014
BAYSAL / Diyarbakır Sanayici ve İş Adamları Derneği
Başkanı, Abdürrahim Ay / Mazlum-Der Diyarbakır
Şube Başkanı,Nihat NOYAN / TMMOB Diyarbakır
Koordinasyon Kurulu Temsilcisi ve İHD Diyarbakır Şube
Sekreterinde bulunduğu heyet 28/05/2014 tarihinde
Lice ilçesi sınırları içerisinde bulunan protestocuların
bulunduğu bölgeyi ziyaret etmiştir.

Karakol/Kale-kol yapımlarına yönelik bir süredir
devam eden protesto ve Diyarbakır - Bingöl karayolunun
protestocular tarafından hendek kazılarak trafiğe
kapatılması olaylarına yerinde görmek, incelemek ve
sorunu çözmeye katkı sunmak amacıyla aralarında
Tahir ELÇİ / Diyarbakır Barosu Başkanı, Ahmet SAYAR
/ Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Başkanı, Şah İsmail
Bedirhanoğlu / Doğu ve Güneydoğu İş Adamları Başkanı,
Cengiz GÜNAY / Diyarbakır Tabip Odası Başkanı, Burç

Heyetimiz sorunun çözümü bakımından aynı gün
Lice ziyareti öncesi Barış ve Demokrasi Partisi ( BDP )
Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde ZÜMRÜT, Diyarbakır İl
Valisi Mustafa Cahit KIRAÇ’ı ziyaret etmiş konuya ilişkin
bilgiler alınmıştır.
Lice ziyaretinden sonra aynı gün Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanlığında, Barış ve Demokrasi
Partisi ( BDP ) Genel Başkanı Selahattin DEMİRTAŞ ve
Büyükşehir Eş Belediye Başkanı Av. Fırat ANLI’yı da ziyaret
etmiştir.
Heyetimiz sorunun çözümü amacıyla Diyarbakır ve
Ankara’da girişimlerini sürdürmeye devam edecektir.
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Baromuzun Kürtçe Dil Kursu Başladı

Lice İnceleme Ziyareti
28 MAYIS 2014

Baro Başkanımız Tahir ELÇİ, Baro üyesi bir grup meslektaşımızla birlikte, 08 Haziran 2014 günü Lice ilçesi
Çeper ( XANA KELÊ ) köyünde karakol yapımına yönelik protesto gösterileri sırasında jandarma görevlilerinin
açtığı ateş sonucu göstericilerden, Ramazan BARAN ve
Baki AKDEMİR’in yaşamını yitirdiği olay yerinde inceleme
yaptı.
Önce olayın meydana geldiği yerde taziyeleri kabul
eden Ramazan BARAN’ın ailesine başsağlığı dileyen Baro
Başkanımız ve üyelerimiz, göstericilere ateş açıldığı bölgeyi inceledi ve bazı görgü tanıklarından bilgi aldı.
Baro Başkanımız Tahir ELÇİ, Baro Başkan Yardımcımız
Nahit EREN ve beraberindeki üyelerimizle birlikte Lice
Cumhuriyet Savcılarıyla bir görüşme yaptı, soruşturmanın seyri hakkında bilgi aldı.
Görüşmede Baro Başkanımız Tahir ELÇİ : Geçmişte

kamu görevlilerinin sorumlusu / şüphelisi olduğu ve
özelikle yaşam hakkının ihlallini oluşturan suçların soruşturulmasında faillerin korunduğunu, çoğu kez objektif
ve etkili bir soruşturma yapılmadığını, delilerin yeterince toplanarak faillerin adalet önüne çıkarılmadığını, bu
durumun adaletsizliğe yol açtığı gibi toplumu da rahatsız ettiğini, bu dönemde özellikle bu hassas süreçte 2
kişinin ölümüyle sonuçlanan bu olayın etkili şekilde ve
kuşkuya yer bırakılmayacak bir soruşturmanın yürütülmesinin önemine işaret etti.
Cumhuriyet Savcıları; olayın hassasiyetinin farkında
olduklarını, olay mahallinde bulunan görevli personelin
kimliklerinin tespit edildiğini, olay yerindeki kovanların
toplandığını ve personelin silahlarına el konulduğunu
ifade ederek soruşturmanın tarafsız bir şekilde yürütüleceği söyledi.
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Cumartesi Annelerini 262. Haftada Yalnız Bırakmadık
15 ŞUBAT 2014
Kayıp yakınlarının her Cumartesi yaptığı “Kayıplar Bulunsun,Hesap Sorulsun” etkinliğinin 15 Şubat 2014 tarihinde
Koşuyolu Yaşam Hakı Anıtı önünde yapılan 262.oturma eylemine Diyarbakır Barosu tarafından destek sunuldu.
Etkinlikte bir konuşma yapan Baro Başkanımız Tahir ELÇİ; kayıp yakınlarının yıllardır verdiği zorlu ve onurlu
adalet mücadelesine destek sunmak ve dayanışma duygularını ifade etmek için etkinliğe katıldıklarını, Dünyanın
bir çok ülkesinde kayıpların ve keyfi infazların, ölenlerin yakınlarının mücadelesi ile ortaya çıktığını, bir gün mutlaka
toplumun ve dünyanın kayıp yakınlarının sesini duyacağını,faillerin adalet önüne çıkarılacağına inandığını ifade etti.
Kayıp yakınlarının ve avukatlarının çabalarıyla açılan, insan haklarının ağır ihlalini oluşturan toplam 7
davanın,suçların’ işlendiği yerden bin kilometre uzakta,batıdaki illere nakledildiğini, Adalet Bakanlığı ve Yargının
bu şekilde hakikatin ortaya çıkarılması ve adaletin gerçekleştirilmesi mücadelesine ağır bir müdahale ettiklerini, bu
uygulamayı kınayarak protesto ettiklerini ifade etti.
Elçi konuşmasında;
1- 1993 yılında Mardin-Derik’te 13 sivilin öldürülmesiyle ilgili bir General hakkında açılan davanın Mardinden
Çorum’a,
2- Muş-Korkut İlçesi Altınova Beldesinde aynı aileden 9 kişinin evlerinde yakılarak öldürülmesi davasının Muş’tan
Kırıkkkalle’ye,
3- Van-Çaldıran’da çok sayıda PKK militanın sağ yakalandıktan sonra keyfi şekilde infazına ilişkin davanın Ankara’ya,
4- Şırnak-Silopi ilçesi Görümlü Beldesinde 1993 yılında 6 köylünün gözaltında kaybedilmesiyle ilgili biri general
olmak üzere açılan davanın Ankara’ya,
5- Lice’de biri General olmak üzere 16 kişinin öldürülmesiyle ilgili açılan davanın Diyarbakır’dan Eskişehir’e,oradan
Yargıtay’a iade edildiğini,
6- 1993 yılında Kulp ilçesinde gözaltında alındıktan sonra kaybedilen 11 köylü ile ilgili açılan davanın Diyarbakır’dan
Ankara’ya,
7- Hakkari-Yüksekova’da bir köylünün öldürülmesiyle ilgili davanın Ankara’ya nakledildiğini,
Hükümetin bu anlayışı ve politikası, yargının bu uygulamasıyla gözaltında kayıpların ve failli meçhul cinayetlerin
ortaya çıkarılması ve geçmişle yüzleşmenin mümkün olmadığını ifade etti.
Etkinlik oturma eylemi ile sona erdi.
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Baromuz, Maruz Kaldığı Cinsel Saldırı Dolayısıyla Daha Önce Soruşturmasında “Takipsizlik
Kararı” Verilmiş B.ç. İsimli Kadın Mağdura Hukuksal Destek Vermek İçin Bingöl’e Gitti.
üzerine; Savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Ancak Genç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
yürütülen soruşturmada, Takipsizlik Kararı verilmişti.
Karara karşı Baromuz Kadın Hakları Danışma ve
Uygulama Merkezi, 27.08.2013 tarihinde Muş Ağır Ceza
Mahkemesi Başkanlığı’na itirazda bulunmuştu.
Daha sonra İ.Ö. isimli şahıs hakkında Bingöl Ağır Ceza
Mahkemesinde dava açılmıştır.
20 Haziran 2013 günü Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı
Yayla köyünde ikamet eden 19 yaşındaki zihinsel engelli
B.Ç.adlıgençkadının,rahatsızlanarakhastaneyekaldırılması
üzerine yapılan tetkikler sonucunda 5 aylık hamile olduğu
ortaya çıkmış; Bingöl Kadın Doğum Hastanesi’nde görevli
bir memurun; Genç İlçe Jandarma Komutanlığını araması
ve durumun Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmesi

Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezimizin
Koordinatörü Av. Halime SANLİ ile Çocuk Hakları
Merkezimiz ve Kadın Hakları Merkezimizin Üyesi Av.
Hatice DEMİR; Bingöl Barosu Kadın Hakları Merkezi ile
birlikte açılan davanın 04.03.2014 tarihli ilk duruşmasına
katılarak Baromuz adına müdahillik talebinde bulunmuş
ve B.Ç. isimli kadın mağdur ile ailesinin yanında yer
alarak hukuksal destek vermişlerdir.

Kurgusal Dava Yarışması
Kurgusal Duruşma Yarışması Güneydoğu Anadolu Bölge elemeleri 21-22 haziran tarihlerinde Diyarbakır Barosu
ev sahipliğinde yapıldı.
Güneydoğu Anadolu Bölge elemelerinde birinciliği Şanlıurfa Barosu kazandı. 13-14 Eylül 2014 tarihinde Ankara’da yapılacak Türkiye Barolar Birliği Kurgusal Duruşma yarışmasına Bölge Baroları temsilen Şanlıurfa Barosu katılacaktır.
Diyarbakır Barosu Staj eğitim merkezi olarak yarışmaya katılan tüm takımları tebrik ederiz.
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Mahsum Korkmaz Heykeli
28 AĞUSTOS 2014
Bir süre önce Lice ilçesinde Mahsum Korkmaz
heykeline yapılan müdahale sonrasında yaşanan
olaylar üzerine Diyarbakır’daki meslek ve sivil toplum
örgütleri olarak çeşitli girişimlerde bulunmuş ; bu
çerçevede Diyarbakır’daki Devlet yetkilileri, bazı siyasi
parti yetkilileri ve en sonunda 21/08/2014 tarihinde Lice
ilçesinde bazı karayollarının belirli noktalarında protesto
ve yol kapatma etkinliği yapan göstericilerle görüşmeler
yapılmıştır.
Sivil toplum örgütleri olarak bazı insanlarımızın
yaşamını yitirmesi ve bazılarının yaralanması ile
sonuçlanan olaylardan duyduğumuz üzüntü ile

olayların Kürt meselesinin demokratik ve barışçıl yollarla
çözümüne zarar verebileceğini dile getirmiş ve özellikle
protesto ve yol kapatma etkinliği yapan göstericilerden
bu tür eylemlerin sürece ve topluma yarar sağlamadığı
nedeniyle son verilmesi istenmiştir.
Lice’deki görüşmelerimizden hemen sonra,
Diyarbakır – Bingöl ve Lice – Kulp Karayolunda yaşanan
protesto etkinliğinin sona erdiğini memnuniyetle
öğrenmiş bulunuyoruz. Bu nedenle başta Lice’deki
karayollarında yol kapatma eylemlerine son veren
protestocu grup olmak üzere sorunun çözümüne katkı
sunan ilgili tüm kişi ve kurumlara teşekkür etmek isteriz.

Baro Başkanımıza TKMM tarafından plaket verilmesi
14 AĞUSTOS 2014

Baromuzun Verdiği İftar Yemeği
28 MAYIS 2014
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Baro Başkanımız Tahir ELÇİ Kürt Meselesinde Medyanın Rolü Konferansına katıldı
13 EYLÜL 2014

Bilişim Semineri verildi
xxxxxxxxxxx

Çermik Temsilciliğimizin Açılışı
01 ŞUBAT 2014

Baro Başkanımız Tahir Elçi ve
Yönetim Kurulu üyelerimiz Çermik
ilçesindeki meslektaşlarımızı ziyaret
etti.
Çermikte yeni yapılan Adliye
Binasındaki Diyarbkır Barosu İlçe
Temsilciliğinin açılışı da yapıldı.
Burada Cumhuriyet Savcılarını
da ziyaret eden Baro Başkanı ve YK
üyelerimiz,yeni adliye binası ve adli
sorunlara ilişkin bilgi aldı
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Hasta Tutukluları Serbest Bırakılsın basın açıklaması
01 ŞUBAT 2014

Çocuk Hakları Merkezi Kürtçe -Türkçe Hazırlanan Broşürler Dağıtıldı
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Kardeş Türküler

Diyarbakır kültürünü tanıtmak ve korumak adına sayısız başarılı çalışmalara imza atmış, yüzlerce
çocuğun “Esma Anne”si olarak tanınan ve onları topluma kazandırmaya yönelik hizmetlerde bulunmuş,
yazdığı kitaplarda toplumsal sorunları dile getirerek dikkatleri çekmiş Diyarbakır’ın yetiştirdiği çok
yönlü, başarılı bir araştırmacı-yazar ESMA OCAK’ın 1995 de en aşağı 150 yıllık bir geçmişi olan
“ESMA OCAK DİYARBAKIR EVİ” nde Av. Erhan ÜRKÜT ve Stj. Av. Betül TAŞ’ın Kardeş Türküler ’in
solistlerinden; Vedat YILDRIM ve Fehmiye ÇELİK ve gitaristlerinden Ayhan AKKAYA ile 4 Nisan 2014
tarihinde yapılan söyleşiyi sizler için derleyip sunduk.
Av. Erhan ÜRKÜT; Diyarbakır Barosu Olarak Çalışmalarımızı Kardeş Türkülere Sorsak Ne Dersiniz?
Kardeş Türküler ’in solistlerinden Vedat YILDIRIM:
Memlekette savaş döneminde çok hak hukuk olmadığı
için, gerçeklerin açığa çıkarılması için bu coğrafya da bu
tür sivil toplum örgütlerinin olması önemlidir. Bu noktada Diyarbakır Barosu’nun emeği fazla ve özellikle faili
meçhul dosyalarında daha çok olduğunu biliyoruz. Tabi
o dönemde insan hakları ihlalleri gırlaydı. Tamda bitmiş
diyemeyiz ama geçmişte dönemleri düşündüğümüzde daha ağırdı. Tabi o zamanlar kimsenin can güvenliği yoktu ve sizler de bunu çok çektiniz. Şuan belediye
başkanı olan arkadaşlar avukat onların neler çektiğini
biliyoruz.
Sonra Kardeş Türküler ’in gitaristlerinden Ayhan AKKAYA devam ediyor; Diyarbakır Barosu’nun sistemi en
çok rahatsız eden meslek örgütlerinden bir olduğunu
biliyoruz. Hala Diyarbakır Barosu’nun üyelerinin de arasında olduğu birçok kişi KCK yargılamaları adı altında tutuklu burada, bazı yerlerde tahliyeler olmuş ama burada
tahliyeler yok bildiğimiz kadarıyla, bu da sistemi rahatsız
etmesindendir her halde.
Vedat devam ediyor; Aslında sadece mağdurları savunmuyor kendileri de mağdur oluyor.
Stj. Av. Betül TAŞ; Kardeş Türküler ilk serüveninden
bugüne kadar amaçlarına ulaşabildi diyebilir miyiz?
Vedat: Ne yapıyoruz yani biz, neredeyiz diyor. (gülerek)
Ayhan devam ediyor; Biz geçen yıl 20. Yılımızı kutladık, yani kutlama derken çeşitli vasilerle anmış olduk.
1993 yılında bizim çalışmalar başlamıştı, öncesinde de,

üniversite yıllarında bir şeyler var ama il Kardeş Türküler
konserinin başladığı sene 93 yılıdır. 93 yılına baktığınız
zaman birtakım yasakların yeni kalktığı ama çok kültürlülüğün çekinerek seslendirildiği bir dönem söz konusu,
bugüne gelindiğinde biraz daha rahatlamış bir görüntü var ama insanlar unutuyorlar mı, yoksa alışıyorlar mı
yoksa konuşa konuşa bir şey mi oldu sanki normalleşmiş gibi bir şeye büründü sanki eşit kültürler varmış
gibi, herkesin eşit ifade hakkı varmış gibi bir sıradanlığa dönüşmüş söylemler. Ama bir yandan baktığınızda
kurumsallaşma adına, gerek dil eğitimi gerekse eğitim
sistemine baktığımızda atılması gereken adımlar noktasında tam amacımıza ulaştığımız söylenemez.
Sonra Kardeş Türküler ’in solistlerinden Fehmiye ÇELİK devam ediyor; Biz bu üç kişi Kardeş Türküler diye bir
projeden bahsediyorsak en başından beri bir aradaydık.
Üniversite öğrencilik yıllarında Boğaziçi Folklor Kulübü’ydü o zamanlar, kulüp çatısı altında bir öğrenci faaliyetiydi, kültür sanat çalışmasıydı. Aslında o zamanlardan
bugüne bizim de hep dile getirmeye çalıştığımız, kendi
aramızda tartışarak değerlendirmeye çalıştığımız meselelerde farklılaşıyor süreç içerisinde. Mesela öğrenci faaliyeti olarak ilk sahneye çıktığımız dönemler de Kürtçe,
Ermenice, Azerice, Türkçe şarkılar söylüyorduk. O zaman
halkların kardeşliği olarak nitelendirdik aslında, çünkü o
zaman çok ciddi bir savaş ortamı vardı kutuplaşmalar
çok fazlaydı. Biz orda halkların kardeşliği ve barış adına
bir şeyler söylemek istedik. Çünkü ciddi bir yok sayma
vardı. Yani Kürt yoktur deniyordu, Kürt diye bir kimlikten bahsedilemiyordu. Bir üniversite kampüsünde, bir
öğrenci faaliyeti olarak, mütevazi bir çalışma ile müziğin
diliyle haykırıştı, çığlıktı ve Kürtlerin var deme çabasıydı. Biz o zamanlar bu yok sayılan, görmezden gelinen,
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asimile ettirilmeye çalışılan, bastırılan bu kültürler var
dedik. Ama bu süreç içerisinde paradigmalar ve parametreler değişti. Şimdi çok daha fazla imkan var, mesela
devlet Kürtçe kanal açıyor. Herkes şimdi daha rahat bir
şekilde Kürtçe ile ilgili konuşabiliyor ve varlığından söz
edebiliyor, kabul edebiliyor. Çünkü çok ciddi bir mücadele ile alındı. Ama bugün daha farklı şeylerde söylemek lazım, aslında hedefimiz şuydu hedefimize ulaştık,
hamdık, piştik demedik. Tabi bizde süreç içerisinde yenilendik, tartıştık ve şunu söyledik o zamanlar varlığın,
yokluğun mücadelesini verdik, şimdi ise eşitliğin mücadelesini veriyoruz. Hiyerarşik bir yapının olmadığı, şu alt
kültür, şu üst kültür muamelesi yapılmaması, kimsenin
kimseye abilik-ablalık taslaması için çalışıyoruz. Herkesin
eşit bir platformda, barış içinde kardeşlik için yaşaması
için bizde kendi hamurumuzda dem vuruyoruz.
Ayhan devam ediyor; Eşit ifade hakkı olmadan kültürlerin gelişmesi ve ayakta durması mümkün değil, bu
konuda demokrasi gerekiyor. Yani siz avukatlar ne durumdaysanız biraz biz de aynı durumdayız diyebiliriz.
Stj. Av. Betül TAŞ; Aslında soracağım sonraki sorunun
cevabını da aldım. Neydi bu soru; Kürt kültürüne ve diline
yönelik engellemeleri müzik aştı diyebilir miyiz açıkçası
biz avukatlar, tutsaklar, eğitimciler hala aşamadık. Ben
başka bir soru daha sormak isterim şöyle; “Kardeş Türküler Projesi, yaşadığı coğrafyanın çok-kültürlü, çok-etnikli
yapısını, Türkiye’de çekilen ilk Türkçe-Kürtçe video kliple de (kara üzüm habbesi) gündeme getirmeye çalıştı.
Kültürler arasındaki alışverişin müzikal alanda bir örneği
olarak düşünülen bu şarkının video klipi, bir ‘ilk’olması itibariyle ana haber bültenlerine konu olduysa da, Türkçe

dışındaki dillerde
yayın yapma konusunda kendi
kendini sansürleyen ulusal kanallarda pek gösterilmedi Kardeş Türküler ve süreç diğer dillerin yaşatılmasına vesile oldu mu sizce?
Vedat: Kardeş Türküler aslında iki şey yapmaya çalışıyor. Biri dediğiniz gibi herkesin diline kültürüne sahip
çıkması meselesi yani mesela siz avukatlar mahkemelerde Kürtçe’yi hukuk dilinde kullanabiliyor musunuz?
Yani batıda sokaklarda veya gazetelerde “zaten kendi
aralarında çok konuşmuyorlar, geri planda kalıyor” diyorlar. Tabi burada devletin suçu var insanların ana dilinde eğitim vermediler, kullanmalarını kısıtladılar. Yani
çocuklarımız nasıl öğrenecekler, televizyonları açtığımızda hep asimilasyon kampanyaları var. Zaten Türkiye’deki partilere baktığımızda Barış ve Demokrasi Partisi
(BDP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) dışında diğer partiler ya ulus ya da Türk-İslam devleti anlayışı öne
çıkmaktadır. Sonuç olarak devlet, haklarınızı vermezse
bile insanlar yerinde mi duracak hayır tabi ki kurumlarıyla devlete rağmen bunları oluşturmaya çalışıyorlar.
Erhan; Birçok ödül aldınız bu güne kadar mesela ‘Vizontele’ film müziği, Ekim 2001 tarihinde 38.si düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘en iyi film
müziği’ ödülünü aldı. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD)
tarafından da aynı ödüle lâyık görüldü. Ama bence en
anlamlısı 22 Eylül 2013 te Türkiye Barış Meclisinin organize ettiği demokratik çözüm sürecine atfen 2007
yılında yaşamını yitiren DEP milletvekili Sayın Orhan
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DOĞAN anısına barış ödülü gecesi yapıldı. Aklınızdan
geçen biri var mıydı? Benim aklımdan ilk Sayın Öcalan
geçti. Barış ödülü aldınız, yükünüz ağırlaştı süreçte devam ediyor. Siz sanatçılar müzisyenler olarak var mı bir
projeniz bu aşamada, süreç nasıl gidiyor sizce?
Vedat: Ödüller aslında sembolik şeyler. Bizden önce
ödül alabilecek isimsiz kahramanlar var.
Fehmiye ÇELİK araya giriyor; Aslında bu coğrafyada veya Türkiye’de büyük bedel ödemiş, işkencelerden
geçmiş insanlar var. Vedat devam ediyor; çocuğu yaşamını yitirmiş insanlar var ohooo bize gelene kadar! Kardeş Türküler buluşma noktası olduğu için sanırım ödülü
aldı. Zaten Barış Meclisi’nin amacı bir buluşma alanı yaratmaktı ses getirmekti. Gülerek biz bize ödül vermedik.
Mesela Roboskili Ailelere verilebilirdi bu ödül.
Ayhan devam ediyor; Bize baştan sorulsa ödülü
kime verelim diye herhalde Roboski veya Cumartesi
Anneleri derdik. Ama verilen ödülü biraz daha tüm Türkiye kamuoyuna hitap etmesi için yani Batı’ya da mesaj
için verildi. Birde yaptığımız çalışmalara destek için verildi.
Vedat devam ediyor; Diyorsunuz ya niye verildi, mesela HDP’nin yapmaya çalıştığını Kardeş Türküler bunu
20 yıldır yapıyor ve yapmaya devam edecek. Şuan Türkiye de kültürel, politik bir ihtiyaç var, Kardeş Türküler’ de
bunun kültürel-sanat ayağını yürütmeye çalışıyor. Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST) ile beraber yürütmeye çalışıyoruz. BGST ile beraber “breaht” Kürtçe’ye

çevirdik bunun gibi birçok çalışmamız var belki ilerde
Arapçaya da çevrilecek. Netice Batı’da bizim işimiz olduğumuz için daha zor.
Erhan; “DOĞU” yu biraz konuşmak isterim. Folk Roots dergisinin Temmuz 2000 tarihli sayısında tanıtımı
yapıldı, aynı dönemde İngiltere de yayın yapan Radio
Not-Wonderful’un listesinde dördüncü sırada yer aldı.
Tabi birde 2000 yılının şubat ayında Jérôme Cler’in hazırladığı ve Cité De La Musiques / Actes Sud tarafından
Fransa’da yayınlanan ‘Musiques De Turquie’ adlı kitabın
cd ekinde, albümden iki şarkıya yer verildi. Bu bağlamda Kardeş Türküler ’in albümlerini sorsak en çok ses getiren “doğu” oldu diyebilir miyiz?
Vedat; gülerek Kürt olduğunuz için ses getiren albüm diyebilir miyiz? Biz aslında ilk albümde bir panorama sunduk. Çünkü daha yeni başlamıştık, ne var ne yok
bilmiyorduk. Yani müzikal üslup daha tam oturmamıştı.
Bazen müziğini tam bilmesek de o müziğin kültürünü
görünür kılmak için albüme koyuyorduk. “Doğu” müzikal üslup olarak Kardeş Türküler ‘in tarzını belirginleştirdi.
Biz farklı dilleri, kültürleri müzikal anlamda sunuyoruz
bir de etnomüzikoloji olarak da sunmaya çalıştık. Yani
aynı zamanda müzik üslubu oluşturmaya çalışıyoruz.
Nihayetinde şehirlerde farklı birçok insan bir araya gelmişler ve geleneksel kültürleri güncelleştirmeye çalışıyorlar bizde müzikal olarak sunmaya çalışıyoruz. İkincisi
olarak da “Doğu” nun çıktığı dönem çok can alıcı bir dönem, aslında bakın “Doğu” böyle bir yer dedik. O dönem
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ki konjonktüre denk geldi diyebiliriz.
Erhan; Son sorularım, sizi çok yormak istemiyoruz
akşam hep beraber sizin müzikal gösterinizle eğleneceğiz. Kardeş Türkülerin ajandasını karıştırsak ne dersiniz.
Son olarak Diyarbakır Barosu üyelerine vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Ayhan; Biz şuan çalışmalarımızı BGST bünyesinde
yürütüyoruz. Orda da ana gündem maddelerinden birisi de süreç ile paralel olarak toplumsal Barış projesidir.
Yani barışa biliyor muyuz? Bunun Trakyalısı var, Karadenizlisi var, Doğulusu var, eş cinseli var, böyle bir sürü şey
var yani bunu nasıl projelendirebiliriz. İşin dans, tiyatro,
müzik yönüyle nasıl geliştirebiliriz. Bunlar da bizim çalışmalarımıza yansıyacaktır. Bundan sonraki konserlerimiz, dans gösterilerimiz, açık hava gösterilerimiz olsun,
bunları hem söylem üzerine, hem de çalışma olarak
Barış projesi olarak sunmak gibi bir hedefimiz var. Somut olarak bir yandan Boğaziçi Üniversitesindeki folklar
kulübüyle, bizde bir zamanlar oradan çıkmıştık. Onlarla
organik bir ilişkimiz sürüyor. Orta vadede mahallelerde
çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Bir yandan da daha görünür olabilecek çalışmalarda var, örneğin Mayıs ayında
Türkiye de ve yurt dışında Sezen AKSU ve Ara DİNKJİAN
ile bir turnemiz olacak. Yeni bir takım çalışmalar da yapmaya çalışıyoruz, Ermenice, Çerkez müzikleri üzerine
ve seneye 1915’in yüzüncü yılı olacak ona yönelik hazırlıklarımız var. Albümün hazırlığı ne zaman olur nasıl
olur, bunları tartışıyoruz. Ama şu dönem albüm çıkacak
diyemeyiz.
Vedat devam ediyor; Kardeş Türküler aslında kamu
projesidir. Ama kardeş Türküler kamudan yani devletten, belediyelerden, sivil toplum örgütlerinden destek
görüyor mu? Diyarbakır Barosu gibi bölge sivil toplum
örgütlerinden destek görüyoruz ama devletten filan

destek göremiyoruz. Kardeş Türküler bizi aşan, adı büyük ve ağır bir projedir. Yani barışabilecek miyiz? Meselesinde çok kritik bir yerde duruyor. Bunun için de
Kardeş Türkülerin görünür kılınması gerekiyor. Yani biz
çıkalım sahneye olayı değil, buralarda festivaller oluyor,
işte Kürt’ü, Alevi’si, Ermeni’si de vergi veriyor ama kamuda bu kültürler görünür kılınıyor mu hayır! Mesela üniversitelerde organizasyonlar oluyor bunu da birkaç şirkete veriyorlar onlar da popülist yaklaşıyor. Yani görünür
kılınması açısından Kardeş Türkülere bir destek çok yok.
Erhan araya giriyor; Diyarbakır Barosu, Kardeş Türkülerin hep yanında olmuş ve olacaktır.
Ayhan devam ediyor; Bunu bütün barolara yayın diyor gülerek. Bu bir proje nihayetinde ve herkesin destek
sunması gerekiyor. Bir de biz Kardeş Türkülerin kitabını
farklı dillerde yapmıştık, içinde söyleşiler vardı. Türkçesini
bastığımız çalışmanın üstünde ana dilini bastık. Mesela
çok ilginçti, Türkçesi 5 sayfa sürüyor ama Çingenecesi 1
sayfa kadar olmuştur. Yani dil kullanılmaya kullanılmaya
kayboluyor biz bir yandan dilleri yaşatmaya çalışıyoruz.
Erhan devam ediyor; Sizin de bize destek sunmanız
gerekiyor. Hasta tutsaklara projelerinizde konserlerinizde yer verebilirsiniz.
Vedat devam ediyor; Son olarak, Diyarbakır Barosu
üyelerine söyleyecek bir şeyimiz yok. Siz her şeyi söylüyorsunuz ve dil konusunda destek isteriz. Çalışmalarınızı
takip ediyoruz ve destek veriyoruz.
Ayhan devam ediyor; Diyarbakır Barosu tüm kültürler ve bizim için de bir güvencedir.
Son olarak hep beraber “Bahçada Yeşil Çınar’ı okuyarak söyleşimizi bitirdik.
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Ziyaretler
Adalet Bakanı Bekir Bozdağın Baromuzu Ziyareti 16.09.2014

Diyarbakır Valisi Baromuza Veda ziyareti 17.09.2014

Avusturalya Büyükelçisi James Larsen’in Baromuzu ziyareti 24.09.2014

Federal Alman Cumhuriyeti Parlamentosu Başkan Vekili Sayın Claudia Roth’un Baromuzu Ziyareti
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Barış İnsiyatifinin Baromuzu Ziyareti / 16. 09. 2014

Çocuklarını İsteyen Ailelerle Görüşme / 29.05.2014

Baro Başkanımız ve Y.K üyelerinin Silvan temsilciliği ziyareti / 28. 03. 20114

Adalet Bakanı Müsteşarı Ziyareti / 15.04.2014
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Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)’nin serbest bırakılan 5 milletvekilli Baromuzu Ziyaret etti / 13.01.2014

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Ramazan SOLMAZ’ın Baromuza ziyareti 19. 03. 2014

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Dr. Halis BÖĞÜRCÜ’nün Baromuza İadei Ziyareti 06. 02. 2014

Diyarbakır Valisi Sayın Mustafa Cahit KIRAÇ baromuza iadeyi ziyareti 18.02. 2014
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Kürdistan Barosu’nun Baromuzu Ziyareti/ 29. 05. 2014

Baromuzun Büyükşehir Başkanlarını ziyareti / 30. 04. 2014

Basın Konseyinden Baromuza Ziyaret / 25. 06. 2014

Kürdistan Barosu Ziyareti
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Tarihi Değiştiren Avukatlar
Mohandas Karamçand Gandhi (Mahatma)
1894 yılı Mayıs ayında Gandhi ve bazı Hintli arkadaşları,
Afrika Hintlileri Kongresi’ni kurdular ve Hintlilerin temizlik,
sağlık, barınma ve eğitim sorunlarının çözümlenmesi için
kampanya açtılar. Bu arada Gandhi, rahat ve mutlu bir hayatın, makineleşmeye çok az bağımlı olmakla sağlanabileceği inancını benimsemeye başlamıştı.
1906’da Zulu isyanı patlak verdiğinde, Gandhi de kendisini bu ülkenin bir vatandaşı sayıp, genel valiye mektupla başvurdu ve devlet kuvvetlerine Hintlilerin de bir sağlık
birliği ile katılmak istediklerini bildirdi. Teklifi kabul edilince
Gandhi kendini, sınıf farkı gözetmeksizin insanların iyileştirilmesine adadı.
Hindistan ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve
ruhani lideridir.
Batı dünyasında ”Mahatma” ya da ”Büyük Ruh” olarak
adlandırılan Mohondas Karamşand Gandhi, çağımızda
büyük bir devrimi, şiddet aleyhtarı bir politika izleyerek
gerçekleştiren tek siyasi liderdir. Tarihin en etkili pasif direniş hareketinin yapıcısı olarak, bugün uygulanmakta olan
oturma grevlerinin, diğer boykot türlerinin ve şavaş aleyhtarı gösterilerin de öncüsü sayılır.
Gandhi, 2 Ekim 1869’da Hindistan’ın kuzeybatı kıyısındaki Porbandar’da dünyaya geldi. On üç yaşında evlendirildi ve dört oğlu oldu. 1887 Eylülünde, henüz on sekiz yaşındayken hukuk öğrenimi görmesi için Londra’ya gönderildi.
Karşılaştığı bu yeni kültüre alışmakta oldukça zorluk çeken
Gandhi, 1891’de hukuk öğrenimini tamamlayıp Hindistan’a
geri dödü.
Güney Afrika’daki bir Hint firmasınca işe alınıp bu ülkeye gönderilinceye kadar avukatlıkla pek ilişkisi olmadı. Sosyal bilince de burada geçirdiği yıllarda erişti. Vatandaşlarının
burada ikinci sınıf insan muamelesi gördüklerine tanıklık
eden Gandhi, bir kaç yıl geçmeden siyasi hakların mücadelesinde bu insanların yanında yer aldı. Güney Afrika’daki
bu deneyimleri, Hint sorununun büyüklüğünü anlamasına
neden oldu. Gandhi, Güney Afrika’nın, kişiliğine saygısı olan
bir Hintli için yaşanılır bir yer olmadığını çabuk farketti ve
bütün aklı, bu ırk ayrımı metotları ile mücadele için çalışmaya başladı.

Bu alandaki denemesinden sonra benliğini temizleme
kararı aldı ve eşi Kasturbai’nin izniyle bekarlık yemini etti.
Gandhi’ye göre kendini ailevi zevklere kaptırırsa halkının
mücadelesine kendini adayamazdı. Bu sırada Transvaal’daki bunalımın kendi toplumuna hızla yaklaşmakta olduğunu
gördü. Kendilerine düşman Avrupalı liderler, Hintli liderlerin
Transvaal’i, burada oturmaya hakları olmayan Hintli göçmenlerle doldurmak için bir komploya giriştikleri yolunda
uydurma istatistikler ortaya atmaya başlamışlardı. Bunun
sonucu olarak da Asyalılara karşı son derece insafsız yasalar
çıkarılmaya başlandı. Sözgelişi, sekiz yaşından büyük kadın
ve çocukların, tıpkı suçlular gibi parmak izi aldırmaları şart
koşuldu.
Böylece tarihe damgasını vuracak olan an geldi ve Gandhi, bu amansız yasalara karşı mücadele etmek için ilk defa
sessiz bir Yasalara Uymama Kampanyası açtı ve pasif direniş
politikası yarattı. Daha sonra bu buluş uluslararası politikada yeni bir kavram olarak benimsenecekti; Satyangraha
diye adlandırılan bu hareket, hiç bir ayrıcalığı olmayan kitlelerin adalet ararken kullandıkları manevi bir silah olacaktı.
Gandhi Satyagraha’yı şöyle anlatmaktadır:
” Bu en basit haliyle manevi bir güçtür. Ne zaman ve nasıl olursa olsun, silah, fiziksel kuvvet, ya da kaba kuvvet kullanmak imkanı vardır. Satyagraha’nın Güney Afrika’da baş
göstermesiyle, ortaya çıkan zıtlığın tamamen farkındayım.
Pasif direnişle Satyagraha arasında temelde büyük bir fark
vardır. Zayıf ve aciz olduğumuza inanmaya devam edecek
olursak ve başkalarını da buna inandırırsak, pasif direnişi
zayıfların bir silahı olarak terk etmeliyiz. Buna karşılık birer
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Satyagrahis olursak, güçlü olduğumuza inanarak ,Satyagrahayı uygularsak, bundan belirli iki sonuç ortaya çıkar, güç
fikrini güderek, her gün biraz daha güçleniriz. Gücümüzün
artması ile birlikte Satyagrahamız çok daha etkili hale gelir
ve bundan vazgeçmek için bir fırsat kollamamız gerekmez.
Ayrıca pasif direnişte sevgiye yer yokken, satyagrahada
nefrete hiç yer yoktur ve bu onun yönetim ilkesinin olumlu
bir zaafıdır. Pasif direnişte fırsat bulunduğunda silah kullanmak hoşgörülürken, satyagrahada fiziksel güç kullanmak,
uygun bir fırsat çıksa bile, yasaklanmıştır. Pasif direnişte
daima karşı tarafı yıkma fikri vardır ve karşı taraftan sert bir
davranış geldiği zaman, buna aynı sertlikle karşılık verilebilir,
oysa satyagrahada karşı tarafa küfretmek gibi en küçük bir
şey bile yoktur.”
Gandhi bu yeni hareketini uygulamaya çalışırken,
Transvaal’da Asyalılara karşı kısıtlamaları ve baskıyı daha da
arttıran ve yargılanmalarına yeni usuller getiren Kara Yasa
kabul ediliyordu. Bu kanun Gandhi’nin ilk defa hapse girmesine neden oldu ve Johannesbourg’da iki ay süren cezasında ilk defa Gandhi Pelerinini giydi ki, bu elbise, sonradan
Hint bağımsızlığının sembolü haline gelecekti. Gandhi’ nin
satyagraha ilkesiyle sağladığı küçük zaferin sonucunda, 30
Ocak 1908’de General Jan Smuts ile görüştü ve Gandhi ve
arkadaşları serbest bırakıldı.
Fakat general anlaşmanın payına düşen kısmını gerçekleştiremedi ve Asyalıların Transvaal’e girmelerini yasaklayan
yeni bir yasa daha çıkarıldı. Ardından Güney Afrika Yüksek
Mahkemesinin, ancak Hristiyan nikahlarını geçerli kılacağı
yönündeki kararı, Hint azınlığa yeni bir hakaret olarak ortaya çıktı. Gandhi’nin önderliğinde Hintliler bu kararı protesto
için kendilerini kitleler halinde tutuklattılar.
Hintlileri toplumun dışına sürmek isteyen yeni baskı
tedbirlerinin alınması üzerine, 1913’te durum iyice gerginleşti ve Gandhi iki bin kadar işçiyle sınıra doğru bir yürüyüş
düzenledi. Bu protesto yürüyüşü, kamuoyu üzerinde oldukça etkili oldu. Hintlilere karşı alınan kararları iptal etmek
üzere bir komisyon kuruldu.
Kampanyasının başarıya ulaşmasından sonra Gandhi
Hindistan’a geri döndü ve Hint Ulusal Kongre Partisi’nin faal
üyeleri arasına katıldı. Satyagraha politikasını uygulayarak,
Şamparan köylülerinin hükümet baskısı altında ezilmelerine karşı direnişi kazandı.
Gandhi artık Hindistan’da da bir kuvvet olmaya başlamıştı ve Hintli gönüllülerin denizaşırı ülkelerde görev almalarını sağlamak için, Hindistan Kral Naibi tarafından Delhi’de
düzenlenen Savaş Konferansı’na çağırıldı.
I. Dünya Savaşı’nı sona ermesiyle Gandhi yeniden bir
kampanya silahı olarak sessiz direnişe başladı ve bu sefer de
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1919’da Pencap’ ta çıkan karışıklıkları bastırmak üzere hükümete olağanüstü yetkiler veren yasalara karşı çıktı. Halkın
tutumu son derece sertti ve Gandhi’ nin satyagraha ilkesine
rağmen çeşitli şiddet hareketleri patlak verdi. Sıkı yönetim
ilan edilince, bu seferde Amritsar’da kanlı bir katliam oldu.
Gandhi bu gidişata son vermek için kampanyaya durdurma kararı aldı.
1918-22 yılları arasında Hindu ve Müslüman toplulukların arasında bir anlaşma yolu bulmak için inatla çalıştı ve
ezeli düşmanları barıştırmak amacıyla 1924’ te Delhi’de üç
hafta süreyle açlık grevine başladı.
Gandhi, dört yıl boyunca köy köy, kasaba kasaba dolaşarak insanları anlaşmaya çağırdı. Ayrıca içki ve esrar alışkanlıklarına karşı savaştı, kendisi de vejeteryan olan Gandhi
insanları hayvanlara karşı duyarlı olmaya çağırdı. 1927 yılında Sir John Simmons’un başkanlığındaki Komisyon, Hindistan’a bağımsızlık tanınıp tanınmayacağını inceliyordu.
Gandhi ise, hükümet Hindistan’a derhal Dominyon statüsü
tanımazsa yeni bir sessizlik direnişi kampanyası başlatacağını açıkladı. Aynı zamanda, büyük bir kalabalığın katıldığı bir
gösteri yürüyüşü düzenleyerek denize kadar ulaştı. Bu yürüyüş, İngiltere ve Amerika’da büyük yankı uyandırdı. Gandhi yürüyüşün son günü kumsaldan bir tutam tuz alarak,
sembolik bir şekilde yeni kampanyasını başlattı.
Bir ay sonra süresiz tutuklanmasını öngören bir kanun
maddesiyle yeniden tutuklanan Gandhi, hapse atıldı. Hindistan halkı bu olaya bir gün süresince siyasi yas ilan ederek
tepki gösterdi. Hapis altında da mücadelesini, üstelik daha
da güçlü bir şekilde devam ettiren Gandhi, 1938’de Hindularla Müslümanlar arasındaki uçurumu kapatmak için
uğraşmaya başladı ve II. Dünya Savaşı başlayıncaya kadar,
şiddete karşı politikasının propagandasını sürdürdü. Salıverilen Gandhi, 1942’de Kongre’nin aldığı ” Britanya Hindistan’ı
terketmelidir.” kararından sonra, yeniden tutuklandı.
Gandhi’nin eşi Kasturbai da yıllarca kocasının mücadelesine ortak olmuş ve o da tutuklanmıştı. 1944 yılında hapishanede hayata gözlerini kapadı.
Gandhi’nin çabalarıyla 1947 Şubat ayında İngiltere hükümeti, Hindistan’ı terketme kararını açıkladı. Hindistan’ın
bağımsızlığına kavuşması en büyük tutkusu olan Gandhi
en sonunda bunun gerçekleştiğini görmüştü. Fakat Hindular ve Müslümanlar arasındaki gerginlik giderek artıyordu. Yetmiş dokuzuncu yaş gününde barışın sağlanması için
beş günlük bir oruca girdi. Ama orucun son günü halkın
neşesi kanlı bir dehşet gösterisine dönüştü. Gandhi bir dua
toplantısına giderken, aşırı bir Hindu genci tarafından vurularak öldürüldü.
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KÜRK MANTOLU MADONNA | SABAHATTİN ALİ
“Her gün, daima öğleden sonra oraya gidiyor, koridorlardaki resimlere bakıyormuş gibi ağır
ağır, fakat büyük bir sabırsızlıkla asıl hedefine varmak isteyen adımlarımı zorla zapt ederek
geziniyor, rastgele gözüme çarpmış gibi önünde durduğum “Kürk Mantolu Madonna”yı
seyre dalıyor, ta kapılar kapanıncaya kadar orada bekliyordum.”
Kimi tutkular rehberimiz olur yaşam boyunca. Kollarıyla bizi sarar. Sorgulamadan peşlerinden gideriz ve hiç pişman olmayacağımızı biliriz. Yapıtlarında insanların görünmeyen yüzlerini ortaya çıkaran Sabahattin Ali, bu kitabında güçlü bir tutkunun resmini çiziyor. Düzenin sildiği kişiliklere, yaşamın uçuculuğuna ve aşkın olanaksızlığına (?) dair, yanıtlanması zor
sorular soruyor.

VE DAĞLAR YANKILANDI | KHALED HOSSEINI
Gece vakti, çölü bir el arabasını çekerek geçen bir baba. Arabanın içinde annesiz iki çocuk;
iki kardeş; biri kız, biri erkek. Küçük Peri için ağabeyi Abdullah, ağabeyden çok öte. On yaşındaki Abdullah’a sorsanız Peri, her şey demek. Köylerinden Kâbil’e varmak için çıktıkları
yolculuğun sonunda aileyi yürek parçalayıcı bir son bekliyor. Fakat aslında bu bir son değil...
Kardeşlerin başlarına gelenler -yakın ya da uzak- ilişki kurdukları tüm insanların hayatlarında
nesiller boyu yankılanacak...
Hayat farklı aileleri sevgi ve fedakârlık, ihanet ve sadakat gibi ortak duygularla sınarken, karakterlerin başlarına gelenler ve yaptıkları seçimler, kitabın her biri ayrı bir renk ve lezzet taşıyan katmanlarını oluşturuyor. Afganistan’ın küçük bir köyünde doğan ve okuru Kâbil’den
Paris’e, San Francisco’dan Tinos adasına taşıyan bu öykü, her sayfada renklenip güçleniyor.
Ve Dağlar Yankılandı, bizi biz yapan değerler üzerine düşündüren, ustalıkla yazıldığını her
bölümde yeniden kanıtlayan, büyüleyici bir roman.

İKİLİ OYUN
Gülten Kaya tarafından bir yıl önce projelendirilen ve son derece gizli yürütülen “...Bir Eksiğiz” isimli iki Cd den oluşan bu sürpriz albümde tam 26 sanatçı Ahmet Kaya eserlerini yeni
düzenlemelerle yorumluyor.
Ağırlıkla rock grupları ve sanatçılarının yer aldığı albüm çalışması 23 farklı stüdyoda kaydedildi. Sanatçıların, yorumladıkları eserleri bütünüyle kendisinin seçtiği, düzenlemelere ve
yorumlara hiç müdahale edilmeyen bu özel çalışmada Ahmet Kayanın müziğe dair özgürlük anlayışına da bir saygı duruşu gerçekleştirildiğini düşünen yapımcılar “Ahmet Kaya
böyle olmasını isterdi” empatisinden yola çıktıklarını ifade ettiler.
Sezen Aksudan Teomana, Aynurdan Halil Sezaiye, Gripin grubundan Bülent Ortaçgile, Zuhal Olcaya uzanan bu özel çalışmanın müziğe ve müzik sektörüne yepyeni bir bakış açısı ve
soluk kazandıracağı beklenmektedir.
Sanatçının şiirle ilişkisine de selam verilen albümde şair Küçük İskender ve Okan Bayülgen
de okudukları şiirlerle yer aldılar. “...Bir Eksiğiz” adlı albümde Ahmet Kayanın da sesiyle katıldığı iki farklı eserin biri Leman Sam, diğer Ceza tarafından yorumlanarak, albümün başka bir
sürprizini oluşturdu.
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TU | XÊRO ABBAS
Pel Records, kendisine özgü yorum tarzına ve güçlü bir sese sahip olan sanatçı Xêro Abbasın
6.stüdyo albümü “Tu” (Sen)yu müzikseverlerle buluşturuyor. Xêro Abbas, kürt müziği eserlerini hem yöresel / geleneksel tarzda yorumlayabildiği gibi yine kendisine özgü tamamen
batı formlarına da uyarlayabilen bir yorum gücüne sahip. Sanatçının bu yeni albümünde
her iki tarzdan da örnekler görmek mümkün. Sözleri ve Müzigi Tahir Xelile ait “Qendil” sarkısı , sözleri Cigerxwin,müziği Garaya ait olan “Cana Min” ve yine genç kürd bestecisi Mudi
Strancêke ait “Ez Bê Halim” sarkısı,sanatçının geleneksel yorum teknigini ne kadar otantik
kullanabildigine örnek olarak gösterilebilinir. “Tu” albümünde biri zazaca biri sorani ve dokuzu kurmanci olmak üzere toplam 11 eser bulunuyor. Sözleri ve müziği Mehmet Çapana ait
zazaca dilinin en sevilen ve en çok tanınan şarkılarından biri olan “Duzgin Baba” yı alışılmışın
çok dışında yorumlayan Xêro Abbas,”Qendil” şarkısında ise anatçı arkadaşı Beser Şahinle
kurmanci / zazaki / sorani dueti yapıyor.

CEGERXWÎN
Cegerxwîn wextê ko dev ji melatiya gundan berda bergehê xwe jî guhart. Cib û şaş avêtin, riha xwe a dirêj û çar kenar ediland û dawiyê kete qelefata xortên vî zemanî, her wekî
suretê wî şanî dide. “Wextê Cegerxwîn ev inqilabên ha çêdikirin, di nav miletê wî de jî bi
destên çend bijartan inqilabine mezin çêdibûn. “Seyda jî şûrê xwe ji kalên kişandi bû, bera
pûl û latên îtiqadên batil û xurafeyan dida, şerê neyarê hundir dikir, li kurmên darê li kurmên ku dar dixwarin digeriya. Ew kurmên ko Seydayê Xanî berî sê sed salî pêşî me kirine.”
-Celadet Alî Bedirxan-

RUMUZ GONCAGÜL
2 perdeden ve 2 saat 20 dakikadan oluşan oyunda; Evlilik hayalini gazeteye yazdığı rumuzla gerçekleştirmek isteyen Gülsün, karşısına çıkan adayları ince eleyip sık dokur. Diğer yandan da gönlünde yatan sevdiğine karşı ilgisiz de değildir. Rumuz Goncagül müzikali, aşk
ve sevginin yüceliğinde kendine yer bulmak isteyen bir genç kızın duygu yüklü öyküsünü
anlatmaktadır.
Yazan

: OKTAY ARAYICI

Oyunlaştıran

: METİN ARSLAN

Yöneten

: METİN ARSLAN

78
Dİ YA R BA K I R

BA RO SU

BÜ LT E N İ

K Ü LT Ü R

-

S A NAT

BECERİKSİZLER
Bir perdelik oyunda; Değersizleştirilmiş, köşeye sıkıştırılmış, yalnızlaştırılmış iki insan…
Ölmeyi beceremeyen iki beceriksiz… Yarattıkları yenidünyada bize
bildik insanlık hallerinin traji-komik bir paranoyasını anlatmışlardır.
Yazan

: CUMA BOYNUKARA

Yöneten

: YÜKSEL MEMİŞ

AYLAK ADAM | YUSUF ATILGAN
Her şeye “karşı” duran, “karşı” çıkan, “karşı” olan bir adam... Aylak Adam... Bir adı bile yok. “C.”
diyor Yusuf Atılgan kısaca.
İnsan her şeye bunca “karşı”yken kendine de “karşı” olmadan nasıl sürdürülebiler bir “karşı”
yaşamı?
C., sıradanlığa, tekdüzeliğe, alışılmışın kolaycılığına hiç mi hiç katlanamıyor. Hem farklıyı,
hem doğru olanı arıyor. Çabasının boşuna olduğunun da farkında üstelik.
Zor bir karakter, zor bir yaşam, yalın bir roman.

MANDELA
Vizyon Tarihi

: 04 Nisan 2014

Tür

: Biyografi , Dram , Tarih

Yönetmen

: Justin Chadwick

Oyuncular

: Idris Elba , Naomie Harris , Mark Elderkin , Robert Hobbs , Theo Landey

Hikaye
: Dünyaya ilham vermiş, bir liderin etkileyici gerçek hayat hikayesi. Filmde
Nelson Mandela´yı Idris Elba oynuyor.
5 Aralık 2013 tarihinde hayata gözlerini yuman, Güney Afrika´nın efsaneleşen özgürlük savunucusu Nelson Mandela´nın yaşamını kronolojik biçimde takip eden film, Mandela´nın
bir taşra kasabasındaki çocukluğundan başlayarak, Güney Afrika´nın demokratik seçimlerle iş başına gelen ilk başkanı olmasına kadar geçen sürecini sinemaya taşıyor.
Mandela, henüz genç bir hukuk öğrencisiyken, politikaya duyduğu büyük ilginin sonucunda Güney Afrika´da demokrasinin en önde gelen savaşçılarından biri olur. 1964 yılında
çarptırıldığı hapis cezasıyla birlikte kontrol altına alınsa da 27 yılın ardından özgürlüğüne
kavuştuğunda mücadelesine devam eder. 1993 yılında Nobel Barış Ödülü´ne layık görülen
Mandela, bir yıl sonra ülkenin ilk siyahi başkanı olarak göreve gelir.
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Av. Erdinç UZUNOĞLU’nun
ardından... (1948-2014)
sona yaklaşıyordu. Toplu (gurup) dosyalarda müşterek savunmaların pozitif yansımalarının daha
fazla olacağı düşüncesi ile ortak hareket edilen
dosyalardan Rızgari-Alarızgari ana davasında veriBir yıl gecikme ile okulu bitirdi. Anne ve baba- len savunmada, mehkeme suç unsuru olduğu idsının ikamet ettiği Batman’a yerleşti. Kısa bir süre diasıyla savunmada imzası bulunan Avukatlar hakBatman’da avukatlık yaptıktan sonra 12 Eylül 1980 kında suç duyurusunda bulundu. Bu avukatlardan
darbesiyle kurulan Diyarbakır Sıkıyönetim Mahke- birisi de Erdinç UZUNOĞLU idi.
Beş avukat hakkında (Mustafa ÖZER, Erdinç
melerinde davaları takip etmek için Av. Şerafettin
KAYA’nın davetini kabul ederek Diyarbakır’a yerleşti. UZUNOĞLU, Hacı AKYOL, Hasip KAPLAN, SüleyAv. Şerafettin KAYA’nın oluşturduğu Hukuk Bü- man DEMİRKAPI) dava ikame edildi. Yargılama nerosu’nda Av. Cimşit BİLEK, Av. Hacı AKYOL ve Av. ticesinde mahkeme suçun sübuta erdiği gerekçeErdinç UZUNOĞLU birlikte çalışıyordu. Devlet, de- siyle (‘Ben savunmayı okumadan imzaladım’ diyen
neyimli Avukat Şerafettin KAYA’ya çalışma fırsatı Av. Süleyman DEMİRKAPI dışındaki) dört avukat
vermeyeceğini göstererek göz altına aldı ve tutu- hakkında bir yıl hapis cezasına hükmedildi.
Onu, 1966 yılında Siverek Lisesi’ne okumaya
geldiğinde tanıdım. 1968 yılında mezun oldu ve
aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. Bir yıl sonra evlendi.

Askeri Yargıtay nezdinde yapılan temyiz başvulayarak cezaevinin tüm işkence tezgahlarından geçirdi. Büro, sarsıntı geçirmekle beraber geriye kalan rusu olumlu sonuçlandı ve verilen hapis cezaları
kaldırılarak beraat kararı verildi.
avukatlar birlikte çalışmaya devam etti.
1982 yılının yaz aylarında Av. Erdinç UZUZNOĞLU da PKK örgütünün sair efradı olmaktan
gözaltına alındı. Yaklaşık iki ay gibi uzun bir dönem
gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı, ancak
hakkındaki dava ikame edildi. Yargılama sonucunda 6 yıl 8 ay cezaya hükmedildi. Karar Askeri Yargıtay incelemesinden geri döndü ve sonuç olarak
beraat kararı verildi.

Av. Erdinç UZUNOĞLU siyaset ile hiçbir zaman
ilgilenmedi, haz da almıyordu. Avukatlık mesleğini
icra ederek katkı sunmayı kendine şiar edinmişti.
Bu konuda her zaman kollektif hareket etmekten
yanaydı.

Olağanüstü koşulların yaşandığı dönemlerde
mahkemelerdeki duruşu, hitabeti ve savunmaları
önemsenmesi gereken yönleriydi. Göz önünde olZaman içerisinde Büro’da anlaşmazlıklar baş mayı pek sevmez ve bu yönde herhangi bir çaba
gösterdi ve Av. Erdinç UZUNOĞLU ayrılarak tek ba- da göstermezdi.
şına çalışmaya başladı.
Yakalandığı sinsi hastalık onu aramızdan erken
Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri’nde davalar

aldı. Kendisini rahmetle anıyorum.
Av. Mustafa ÖZER
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Av. Erdinç UZUNOĞLU
1948 - 2014
Av. Erdinç UZUNOĞLU’nu kaybettik.
Ailesine, sevdiklerine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz.
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Törenleri

Av. Burak GÖNCÜ

Av. Atilla Deniz İLİKÇİOĞLU

Av. Burçak Tuğba USAL

Av. Özlem Bahar KALAY

Av. Halilrahman TANSES

Av. Gökhan DOĞRU
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Av. Zeynep EKTİ

Av. Esma DAĞTAN

Av. Gül BAYIK

Av. Onur AKDAĞ

Av. Rıdvan ERDEM

Av. Adile Merve ARSLAN

Av. Ekrem AKDEMİR

Av. Bahar OKTAY

83
Dİ YA R BA K I R

BA RO SU

BÜ LT E N İ

Y E M İ N

TÖR E N L E R İ

Av. Emin BOZKURT

Av. Rojin YILDIZ

Av. Özlem ÖZATEŞ OĞULMUŞ

Av. Çiğdem KARADUMAN

Av. Muhammed GEZER

Av. Yakup DEMİR

Av. Bayram ARAS

Av. Diyar TEKİN
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Av. Sevgi KARAKAŞ

Av. Yıldırım KAYAALP

Av. Mahsun KAYA

Av. Berat SAĞIR

Av. Serdar YEL

Av. Fırat GÜLEKEN

Av. Abdullah SAVCI

Av. Mehmet ÖNER
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Av. Hanefi KANDEMİR

Av. Nesrin YAKŞİ

Av. Nusri YÜKSEL

Av. İsmail Simpıl

Av. Eser SÖNMEZ

Av. Yusuf ERDOĞAN

Av. Esra KARAALP

Av. Mahmut ÇİFTÇİ

86
Dİ YA R BA K I R

BA RO SU

BÜ LT E N İ

87
D İ YA R BA K I R

BA RO SU

BÜ LT E N İ

88
D İ YA R BA K I R

BA RO SU

BÜ LT E N İ

92
D İ YA R BA K I R

BA RO SU

BÜ LT E N İ

90
D İ YA R BA K I R

BA RO SU

BÜ LT E N İ

