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Adalet, bütün dinlerin, öğretilerin, 
siyasal düşünce akımlarının ve 
insanlık serüveninin en temel ideali 
olagelmiş, insanlığın “varlık sancısı”nı 
dindiren bir duyguyu ifade etmiştir. 
Yalnız başına bir adada yaşayan bir 
batılının hikâyesini anlatan Robinson 
Crusoe günlük yaşamını devamı 
için beslenme, güvenlik ihtiyacını 
karşılamaya çalışmış, doğulu Hayy 
Bin Yakzan’ın hikayesinde de tek 
başına kaldığı adada anlam arayışı 
anlatılmıştır. Soyut anlamda insanlı-
ğı, bu, yalnız, iki roman karakteriyle 
tanımlamak pekâlâ mümkündür. 

Kimi zaman bu iki duygu arasında 
dengeli ancak çoğu zaman madde/
para/güç/iktidar lehine dengesiz 
insanlık serüveni dolayısıyla insanın 
en temel sorunu olmuştur adalet. 
Günümüz dünyasının ve Türki-
ye’sinin, zamanın hızına rağmen 
temel sorunlarında bir değişiklik 
olduğu söylenemez. Artık dünyanın 
herhangi bir toprak parçasındaki bir 
sorunun bütün insanlığın sorunu ha-
line geldiğini söylemek yanlış olmaz. 
Bu nedenle insan, mutluluğunda 
da acısında da Robinson Crusoe ve 
Hayy Bin Yakzan gibi yalnız değildir, 
kalmayacaktır.

Yanı başımızda süren ve binlerce 
ölüm ve milyonlarca insanın göçüy-
le devam eden Suriye’deki iç savaş 
bir o kadar uluslar arası toplumun 
dahliyle küresel ve insanlığın ortak 
sorunu olmuştur. Bu sorun, evren-

sel değerlerle çözüm bulunması 
gereken insanlık ailesinin kapısının 
eşiğinde olanca yakıcılığı ile dur-
maktadır.  Tüm genel ekonomik/
maddi olumlu göstergelere rağmen, 
Türkiye toplumunun da adalet en 
temel problem olmaya devam edi-
yor. Türkiye’nin batısında Gezi Parkı 
eylemlerindeki tüm kafa karışıklıkla-
rına rağmen açığa çıkan kabaca bir 
adalet talebi, arayışı olarak değerlen-
dirilebilir. Henüz yolun başında insan 
ölümlerinin bitmesi gibi oldukça de-
ğerli sonuçları olan çözüm sürecin-
de, toplumsal barışın en temel aracı 
olan adaletin sağlanması konusunda 
kat edilmesi gereken ciddi, uzun ve 
meşakkatli bir yol olduğu açıktır.

Şüphesiz Türkiye ciddi bir değişim ve 
dönüşüm içinde ancak ve maale-
sef toplumun adalet duygusunu 
tatmini sağlayacak bir Yargı pratiği 
görülmediği gibi tam aksine Yargı 
değişimi zorlayan bir işlev görmek-
tedir. Türkiye’de idari olağanüstü hal 
kalkmıştır. Ancak gerek olağanüstü 
dönemlerde çıkarılan yasalar, usuller 
ve kurulan mahkemeler, gerekse de 
“kamu” adına karar veren mahke-
melerin “kamu”yu rahatlatacak ka-
rarlar vermemesi nedeniyle yargısal 
olağanüstü hal devam etmektedir. 
Kürt meselesinin çözümü konusun-
da şiddetin yerine önerilen siyasi 
mücadelenin gelip tosladığı yer hep 
Yargı Düzeni olmuştur. Kürt siyaset-
çilerin siyasi faaliyetleri, meslektaşla-

rımızın mesleki faaliyetleri nedeniyle 
yargılandığı ve yıllardır devam eden 
tutuklanmaları bir kez daha bu 
gerçekle yüzleşmemizi sağlamıştır. 
Etnik, dini sınıfsal farklılıkların hakla-
rını güvence altına alan özgürlükçü 
bir anayasa konusunda ümit verici 
bir noktaya gelindiği söylenemez. 
Adalet arayışı bitmez evet ancak 
günün koşullarına cevap verebile-
cek, makul, sürdürülebilir bir adalet 
düzeni talebi kurmak siyasetin en 
temel görevidir.

Michelangelo Antonioni’nin Bulut-
ların ötesinde adlı filminde Afri-
ka’da kayıp bir şehri aramakta olan 
arkeologlar, beraberlerindeki eşya 
ve yükleri taşımakta yardımcı olan 
yerlilerin uzun yolculuğun bir yerin-
de ansızın durup “Çok hızlı gidiyoruz. 
Ruhlarımız geride kalıyor” dediği 
gibi, iktidarlar “büyüklük”siyasi güc 
şehvetine kapılıp, insanlığın ruhu-
nun ihtiyaç duyduğu adaleti geride 
bırakıyor. 

Batman Barosu olarak, uzun bir 
aradan sonra çıkarma süreci bile 
bizler için eğitici olan ve heyecan 
veren bülteni, toplumsal meseleler-
deki duruşumuzu ve faaliyetlerimizi 
kamuoyunun bilgisine sunmak ve 
adalet arayışına küçük bir katkı sun-
mak dileğiyle yeniden çıkarıyoruz.

    
Saygılarımla

Av. Ahmet Sevim
Batman Barosu Başkanı
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Uzunca bir aradan sonra tekrar 
merhaba, sizlere ulaşamamış oldu-
ğumuz geçen bu zaman diliminde 
yaşanan ve yaşadığımız gelişmeleri 
değerlendirebilmek, bizim pen-
ceremizden gösterebilmek adına 
yepyeni heyecanlar ile karşınızda 
olmanın sevincini yaşıyoruz.

Hep özlemini duyduğumuz barış 
sürecine girmiş bulunuyoruz. Barışı, 
bu bahar yediden yetmişe çiçeklerle 
karşıladık. Umarız  bu topraklarda 
artık çocuklar kardeşlik türküleriyle 
büyür.

Yaşadığımız umut dolu sürecin her 
açıdan toplumsal eşitliğe ve adil bir 
yaşama, hukukun üstünlüğünün 
ve demokratik toplum düzeninin 
sağlanmasına evrilmesini inançla 
bekliyoruz.

Baromuz adına, tüm meslektaşla-
rımızın 5 Nisan Avukatlar gününü 
kutluyoruz. Bu yıl avukatlar gününü 
halen tutuklu bulunan meslektaşı-
mız Av. Mehdi Öztüzün’ün aramızda 
bulunamamasının burukluğu ile 
ama en yakın zamanda aramıza 
katılması temennisiyle etkinliklerle 
kutladık. Unutmadık!  Baromuz eski 
başkanlarından Av. Zekeriya Aydın, 
Av.Sedat Özevin ve merhum Av. 
Veysi Arı’yı  saygıyla ve rahmetle 
anıyoruz. 

Batman Barosu, 12. Olağan Genel 
Kurulu’nu geride bıraktık.  Bu itibarla, 
Batman Barosu Başkanı Av. Ahmet 

Sevim ve değerli Yönetim Kurulu 
Üyelerine çalışmalarında başarılar 
diliyoruz.

Bu sayımızda güncelliği ve hukuk 
dünyası adına önemi nedeniyle 
bazı konularda makale ve inceleme 
yazılarına yer verdik. Çalışmaları için 
Av. Mustafa Yıldız , Av. Sadullah Özel , 
Av. Erkan Şenses ve Av. Kemal Üner’ 
e teşekkürler .

Bir süre önce tutuklanan ve halen 
Kandıra F Tipi Cezaevinde tutuklu 
bulunan meslektaşımız Av. Mehdi 
Öztüzün’ün mektubuna da yer 
verdik. Umarız Mehdi Abi en yakın 
zamanda kendisiyle çok özlediği 
Baro odasında keyifli bir röportaj 
gerçekleştiririz. 

Komisyon çalışmaları kapsamında, 
Mülteci Hakları Komisyonu, Kadın 
Hakları Komisyonu, İnsan Hakları 
Komisyonu üyesi meslektaşlarımızın 
sorunlar ve çözümleri konusundaki 
çalışmalarına yer verdik.

Stajyerlerimiz için mesleki eğitim 
çalışmaları yoğun ve yorucu  geçti.

Meslektaşlarımız, futbolda kozlarını 
paylaştı; geleneksel Batman Barosu 
Halı Saha Futbol Turnuvası kıran 
kırana geçti. Kazanan dostluk oldu.

Aramıza yeni katılan meslektaşları-
mız oldu. Kendilerine yayın kuru-
lumuz ve baromuz adına başarılar 
diliyoruz. 

Bu sayımızda bizlere katkı sağlamış 
herkese, yayın kurulu adına teşekkür 
ediyoruz. Gelecek sayımızda da 
Baro’muzdan çalışmalar,haberler ile 
karşınızda olmayı umut ediyoruz.

Yayın Kuruludan
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u n u t m a d ı k

2002- 2006 Dönemleri arasında Baromuzun başkanlığını 
yapan merhum Av. Zekeriya Aydın’ı aramızdan ayrılışının 
3. Yıldönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. İnsa-
ni ve mesleki kişiliği ile bizlere değer katanve yolumuza 
aydınlık olan başkanımızı, meslektaşımızı, dostumuzu ve 
Zekeriya abimizi çok özlüyoruz. İlkeli duruşu ve avukatlık 
mesleği adına yaptıklarına, adalet ve doğruluk mirasına 
sahip çıkacağız. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun.

Başkanımız Av. Zekeriya Aydın’ı 
Özlemle Anıyoruz.

Her ölüm erken ölümdür, çok erken veda etti bize ve 
hepimiz için zamansızdı bu veda. Çoğumuza merhaba 
bile diyemeden. Güleryüzünü, doyulmaz sohbetini ve 
en çok da umutlarına sımsıkı sarılışını unutmayacağız. 
Baromuz genç avukatlarından merhum Veysi Arı’yı ara-
mızdan ayrılışının yıldönümünde özlemle ve rahmetle 
anıyoruz.

Vefatının Birinci Yılında 
Av. Veysi Arı’yı Özlemle Anıyoruz.
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Kamuoyunda uzun süredir bek-
lenen 4. Yargı Paketi, 6459 sayılı 

“İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü 
Bağlamında Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun” adı 
ile Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yasalaştı ve yürürlüğe girdi. 

Bu yasa çıkmadan kamuoyu önün-
de yapılan tartışmalar özellikle KCK 
operasyonlarında tutuklananların 
tahliye edilmesi yönünde beklenti-
ler oluşmasına neden oldu. Ancak 
bu yasanın asıl amacı mevzuatı 
AİHM içtihatlarına uyumlu hale ge-
tirmekti. Amaç da bu olduğundan, 
daha çok AİHM önünde Türkiye’ye 
ihlal kararı çıkmasına neden olan 
ve tazminat ödenmek zorunda 
kalınan mevzuatta değişiklik ya-
pıldı. Yasanın genel gerekçesinde 
bu husus özellikle vurgulanmıştır. 
Bu yasa “AİHM tarafından ülkemiz 
aleyhine verilmiş bulunan çok sayı-
da ihlal kararı bulunmaktadır. AİHM 
tarafından verilen bu ihlal kararları 
bir yandan ülkemizi her yıl önemli 
miktarlarda tazminat ödemek 
zorunda bırakırken, diğer yandan 
da ülkemizin insan hakları alanında 
uluslararası toplumdaki görünü-

münü olumsuz etkilemektedir.” 
şeklinde gerekçelendirilmiştir. 

4. Yargı paketinde özellikle KCK 
operasyonlarında tutuklananların 
tahliyeleri bakımından bir beklenti 
oluştu ise de; yukarıda yasanın 
amacını açıkladığımız üzere bu dü-
zenlemede TCK 314 maddesinde 
ve TMK’nun ilgili yerlerinde deği-
şiklik yapılmadığı için kamuoyun-
daki beklentinin aksine genellikle 
örgüt yönetmek, örgüt kurmak, 
örgüt üyesi olmak gibi iddialar ile 
yargılanan ve tutuklu bulunan KCK 
tutuklularına uygulama imkânı da 
bulunmamaktadır. 

Yazımızda özellikle örgüt propa-
gandası yapmak ve örgüt adına suç 
işlemek suçları bakımından 4. Yargı 
paketinin getirdiği yeniliklere/deği-
şikliklere değineceğiz. 

İfade Özgürlüğü Sorunu
Öncelikle ifade özgürlüğüne ilişkin 
bir değerlendirme yapmak ve ülke-
mizdeki uygulamalara bakmakta 
fayda vardır. 

İfade özgürlüğü; kişilerin bilgi ve 
kanaatlere serbestçe ulaşarak bilgi 

edinme, edindiği bilgi ve kanaatleri 
kendi iç âleminde değerlendirerek 
bir kanaate ulaşması ve ulaştığı 
bu kanaatini herhangi bir iletişim 
vasıtasından yararlanarak yalnız 
veya toplu olarak dış dünyayla 
paylaşması veya edindiği kanaatleri 
paylaşmaktan kaçınabilmesi olarak 
tarif edilebilir.

Demokratik toplumun gerçekleş-
mesi bakımından ifade özgürlüğü 
şarttır. İfade özgürlüğü sayesinde 
toplumda kanaat çeşitliliği oluşur. 
Böylece demokratik toplumu daha 
iyiye götürecek olan tartışma orta-
mı sağlanmış olur.

İfade özgürlüğünde temel olan her 
türlü düşüncenin özellikle de genel 
kabul gören düşüncelerden farklı 
olan aykırı ve muhalif düşüncelerin 
yeterli korumaya sahip olmasıdır. 
Çağdaş anlayış devletin tüm görüş 
ve ideolojilere hoşgörülü ve yansız 
bir tutum içinde olmasını gerektirir. 
Dolayısıyla siyasi iradenin hassas 
ölçülerle hareket ederek cebir ve 
şiddet eylemi içermeyen yıkıcı ey-
lemi özendirmeyen genel ahlak ve 
adaba aykırı olmayan davranışları, 
ideolojileri ve düşünceleri hoşgö-

İfade Özgürlüğü Bağlamında
4. Yargı Paketi Değerlendirmesi

Makaleler

Av. Mustafa YILDIZ
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Makaleler

rüyle karşılamak gerekir. 

Demokratik toplumlarda vatan-
daşlar, meşru anayasal düzene 
uygun düşünmek zorunda değildir. 
Dolayısıyla insanlar hukuka uygun 
yöntemlerle siyasi ve ideolojik yapı-
nın değiştirilmesi yönünde düşün-
celerini açıklayabilir ve düşünceler 
etrafında örgütlenebilirler. 

İfade özgürlüğüne dair sınırlandır-
malar belirli bir anlayışa göre değil, 
demokratik toplumun gereklerine 
göre olmalıdır. Sınırlandırma meşru 
amaçlar çerçevesinde sınırlı ve dar 
olmalıdır. Ölçülü olmalı ve yasal 
dayanağı bulunmalıdır.

AİHM ifadenin yasaklanmasında 
hassas davranmakta özgürlü-
ğün asıl, sınırlandırmanın istisna 
olduğunu kural haline getirmiş 
bulunmaktadır. Mahkemeye göre 
modern toplum korkuları ile yüzle-
şerek bunları aşabileceği gibi, her-
kesin her şeyi meşru sınırlar dışına 
çıkmadan ifade etmesine müsaade 
etmesi gerekir. Ancak meşruluk 
sınırının aşılmasına da tolerans 
göstermemek konusunda kararlı 
duruş sergilemektedir. Mahkemeye 
göre hiçbir hak, haksız yoldan talep 
edilemez anlayışına göre ifadede 
şiddeti yasaklamaktadır. Şiddet 
unsuru taşıyan, kin ve nefret arttır-
maya yönelik beyanların yasakla-
nabileceğini belirtmektedir. 

Yargıtay’ın ifade özgürlüğü ile ilgili 
bazı kararlarında ifade özgürlüğünü 
tarif etmiştir. Yargıtay’a göre ifade 
özgürlüğü; çoğunluk gibi düşün-
meme, kurulu düzeni sorgulama, 
hatta eleştirme hakkını da kapsar, 
sarsıcı nitelik taşıyan, toplumun 
çoğunluğunu kızdıran ve tartış-
maya yönelten fikirler de ifade 
özgürlüğünün koruması altındadır. 
Sınırlandırma olmadan dirlik ve dü-
zen sağlanamaz, öyleyse yapılacak 
iş düzenle özgürlük arasında makul 
bir denge kurmaktır. Yargıtay; Nef-
ret saçan veya şiddete davet eden 
yahut şiddet kullanmayı özendiren 

ifadeler kamu düzeni için tehlike 
oluşturduklarından ifade özgür-
lüğünün koruma alanı dışında 
kalırlar, demektedir. Ancak iş örgüt 
propagandasına gelince Yargıtay’ın 
bu görüşlerinden vazgeçtiğini, bu 
görüşleri kararlarında uygulamadı-
ğını görmekteyiz. 

4. Yargı paketi düzenlemesinden 
önce propaganda suçunu düzen-
leyen TMK 7/2 maddesine göre 
“terör örgütünün propagandasını 
yapan kişi cezalandırılır”. Bu dü-
zenleme suçun tanımını yaparken 
şiddet unsuruna yer vermemiş 
dolayısıyla bir düşünce, inanç ve 
kanaatin kendisi yasaklanmıştır. Ya-
sadaki kavram soyuttu, bu nedenle 
de yorumlanma biçimi önemliydi. 
Uygulama ise hemen hemen 
bütün mahkeme kararlarında ifade 
özgürlüğünü sınırlayan, ortadan 
kaldıran nitelikteydi. Bu nedenle 
uygulama Türk Hukuku açısından 
çoğu zaman sıkıntılı olmuştur. Yani 
yazılı metinlerin olaylara uygulan-
ması ile görevli olan yasa uygulayı-
cı bu işi yaparken şekilci davranmış, 
otorite ve özgürlük ikileminde 
otoriteden taraf tavır sergilemiş, 
toplumda özgürlük hukukunun 
gelişmesi önündeki engellerden 
biri olmuştur. 

Bu uygulamanın getirdiği sonuç-
lar nedeniyle bir çok kişi konuyu 
AİHM’e taşımış ve AİHM tarafından 
ihlal kararları verilmiştir. 

Bu uygulamalar ve AİHM ihlal ka-
rarları nedeniyle TMK 7/2 madde-
sinde AİHM içtihatlarına paralel bir 
düzenleme ihtiyacı doğmuş, 6459 
sayılı yasanın 8. maddesiyle TMK 
7/2 maddesinde değişiklik yapıla-
rak yasa metni “Terör örgütünün; 
cebir, şiddet veya tehdit içeren 
yöntemlerini meşru gösterecek 
veya övecek ya da bu yöntemlere 
başvurmayı teşvik edecek şekil-
de propagandasını yapan kişi, bir 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır” şeklinde düzenlen-
miştir. 

Bu değişiklik ile propaganda suçu-
nun oluşabilmesi için cebir, şiddet 
veya tehdit yöntemlerini meşru 
gösterecek veya övecek ya da bu 
yöntemlere başvurmayı teşvik 
edecek şekilde hareket edilmesi 
gerekecektir. Bu düzenleme yukarı-
da anlatıldığı gibi AİHM içtihatlarına 
paralel bir düzenlemedir.  

Bu düzenlemeye paralel olarak 
TCK 220/8 maddesinde değişiklik 
yapılmış ve örgüt propagandası 
suçunun oluşabilmesi için cebir, 
şiddet veya tehdit yöntemlerini 
meşru gösterecek veya övecek ya 
da bu yöntemlere başvurmayı teş-
vik edecek şekilde hareket edilmesi 
gerektiği şeklinde düzenlemiştir. 

TMK 7/2 maddesinde yapılan bu 
değişiklik olumlu karşılansa da;  
3713 sayılı yasanın 7/2 maddesine 
aynı maddeyle eklenen düzenle-
meyi de incelemeden ve buna dair 
endişe ve eleştirilerimizi yöneltme-
den geçemeyeceğim. 

TMK 7/2 maddesinde yapılan deği-
şikliğe göre;

“a) Terör örgütünün propagandası-
na dönüştürülen toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerinde, kimliklerin gizlen-
mesi amacıyla yüzün tamamen 
veya kısmen kapatılması.

b) Toplantı ve gösteri yürüyüşü 
sırasında gerçekleşmese dahi, terör 
örgütünün üyesi veya destekçisi 
olduğunu belli edecek şekilde;

1. Örgüte ait amblem, resim veya 
işaretlerin asılması ya da taşınması,

2. Slogan atılması,

3. Ses cihazları ile yayın yapılması,

4. Terör örgütüne ait amblem, 
resim veya işaretlerin üzerinde 
bulunduğu üniformanın giyilmesi” 
biçimindeki fiillere de propaganda 
suçundan ceza verilebilecektir. Bu 
düzenlemede yapılan tanımlama-
lar muğlak ve her türlü yoruma açık 
ifadeler olup, bu düzenlemenin 
uygulamada ne getireceği ifade 

Makaleler



özgürlüğüne ne kadar müdaha-
le edileceği konusunda hukuki 
tereddütlerimiz bulunmaktadır. 
Belirttiğimiz üzere yasadaki ifade-
ler net olmayan muğlak ifadeler 
olup, uygulayıcıya çok geniş takdir 
yetkisi vermektedir. Bu da ifade 
özgürlüğüne müdahale edilme-
sine yol açabilecektir. Burada 
uygulayıcı, propaganda suçunun 
yasadaki tanımına göre hareket 
edip, suçun oluşabilmesi için cebir 
şiddet unsurunu koşul olarak kabul 
ederse uygulamada sorun çıkmaz, 
fakat cebir şiddet unsurlarını koşul 
olarak kabul etmeden sadece 
belirtilen fiillerin işlendiği gerekçe-
siyle cezalandırma yoluna gidile-
cekse, uygulama çok ciddi hukuki 
problemlere yol açabilecektir. 

4. Yargı paketindeki propaganda 
düzenlemesine paralel olarak 3713 
sayılı TMK’nun 6/2 maddesinde 
değişikliğe gidilmiştir. 

Burada örgütün bildiri ve açıkla-
malarının basılması veya yayınlan-
masına ilişkin bir düzenleme olup, 
AİHM uygulamasına göre; örgütün 
açıklamalarının yayınlanması, 
bildirilerinin basılması suç oluştu-
rabilmesi için şiddet eylemlerine 
ya da kanlı bir intikama başvurmayı 
savunmak, yapılan şiddet eylemle-
rinin haklı göstermek, belli kişilere 
karşı nefret duygusunun oluşma-
sına destek vermek amacıyla ha-
reket edilmesi koşul olarak kabul 
edilmiştir. 

4. Yargı paketinin 7. Maddesi 
ile TMK 6/2 maddesinde AİHM 
içtihatlarına paralel bir düzenle-
me yapılmış, örgütün bildiri veya 
açıklamalarını basanlara veya 
yayınlayanlara ceza verilebilmesi 
için ‘’cebir, şiddet veya tehdit içeren 
yöntemlerini meşru gösteren, öven 
ya da bu yöntemlere başvurmayı 
teşvik etmek” şartı getirilmiştir. 

2- Örgüt Üyesi Olmamak-
la Birlikte Örgüt Adına Suç 
İşlemek Yönünden Değer-
lendirmemiz
4. Yargı paketinde örgüt üyesi 
olmamakla birlikte örgüt adına suç 
işlemek suçuna ilişkin köklü deği-
şiklikler yapılmıştır. Bugüne kadar 
mahkemeler tarafından 2911 sayılı 
yasaya muhalefet suçunu işleyene 
veya propaganda suçunu işleyen-
lere bu cezalara ek olarak örgüt 
üyesi olmamakla birlikte örgüt 
adına suç işleme suçu nedeniyle 
de örgüt üyesi gibi ceza verilmek-
teydi. Bu kararlara hukukçular hep 
karşı çıktı ve eleştirdi. Zira ceza 
hukukunda suç ve cezanın orantılı 
olması gerekiyordu. Fiil ile verilen 
cezanın orantılı olmaması nede-
niyle bu kararların hukukiliği çok 
tartışıldı.
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Yine TCK 220/6 maddesinin hem 
metninde hem de gerekçesinde 
örgüt adına suç işlemekten ne 
kastedildiği açık değildir. Madde 
metni muğlak ve net olmayan ifa-
deler içermektedir.  Bu düzenleme 
mahkemelerce ceza hukuku genel 
prensiplerine aykırı şekilde yorum-
lanarak ciddi hapis cezaları verilme-
sine neden olmakta, ceza hukuku-
nun temel ilkelerinden olan sanık 
lehine düşünme ilkesi de verilen bu 
kararlar ile zedelenmektedir.     

Örgüt adına suç işlemek demek; 
örgütün üyesi olmadığı halde, 
örgütün adına hareket ederek, 
örgütün işlediği suçları işlemektir. 
Örneğin örgütün üyesi olmadığı 
halde örgüt adına bombalama 
eylemi gerçekleştirene bu ceza 
verilebilir. Anayasa mahkemesinin 
1992 yılında verdiği bir kararında 
“Örgüt adına suç işlemekten söz 
edilebilmesi için suçun örgütün 
bilgisi ve istemi dahilinde işlenmesi 
gerektiği” belirtilmiştir. 

Bir örgüt mensubunun cenazesine 
katılma, burada yapılan uyarılara 
rağmen dağılmama, ya da bir 
newroz etkinliğine katılma ve 
burada slogan atma eylemi hiçbir 
zaman örgüt adına suç işlendiğini 
kabul etmemiz için bir gerekçe 
değildir. Verilen örneklerde olsa 
olsa 2911 sayılı yasaya muhalefet 
veya propaganda suçları veya bu 
suçların yasal koşullarının oluşup 
oluşmadığı tartışılabilir. Örgüt adına 
bu suçların işlendiğinin tartışılması 
hukuka uygun bir davranış olarak 
görülmemektedir.

4. Yargı paketinde (6459 sayılı yasa) 
bu suça yönelik olarak yapılan 
değişiklik ile örgütün propaganda-
sını yapmak, örgütün bildirileri ve 
açıklamalarını yayınlamak, 2911 
sayılı yasanın 28 maddesinde 
tanımlanan kanuna aykırı toplantı 
gösteri yürüyüşüne katılmak suçu 
nedeniyle örgüt üyesi olmamakla 

birlikte örgüt adına suç işlemekten 
dolayı ayrıca ceza verilemeyecektir. 

Bu değişiklik ile birçok kişi hakkında 
ceza hukuku ilkelerine aykırı olarak 
verilen örgüt üyeliği cezalarının 
önüne geçebilecek bir düzenleme-
dir. 

Bu değişiklik tarafımızca olumlu 
karşılansa da yeterli olmadığı 
düşüncesindeyiz. 2911 Sayılı 
yasanın 32 ve 33 maddelerine 
aykırılık durumlarında mahkeme 
kişiye örgüt üyesi olmamakla 
birlikte örgüt adına suç işlemekten 
ceza verebilecektir. Bu noktada bu 
düzenlemenin eksik olarak yapıldı-
ğını düşünüyoruz. Bu düzenleme 
Anayasanın 10. Maddesinde düzen-
lenen “Eşitlik” ilkesine de aykırıdır. 
Zira bir toplantı veya yürüyüşe 
katılan bir kişiye 2911 sayılı yasa-
nın 28 maddesine ceza verilmesi 
durumunda örgüt üyeliği cezası 
verilemeyecek iken 2911 sayılı 
yasanın 32 ve 33 maddelerine göre 
ceza verilen birine örgüt üyeliği ce-
zası verilebilecektir. Mahkemelerin 
bu konuda nasıl bir yol izleyeceği 
henüz netleşmedi. 

Tutuklama İle İlgili Deği-
şiklikler 
Tutuklama konusunda 6352 
Sayılı Kanun ile tutuklama şartları 
ağırlaştırılıp, adli kontrol tedbiri-
nin uygulanabilmesi bakımından 
aranan suça ilişkin öngörülen hapis 
cezasının 3 yılla sınırlandırılmasının 
kalkmasıyla adli kontrol de her suç-
ta uygulanabilir hale getirilmiştir. 
Ancak bu düzenleme tutuklama ile 
ilgili eleştirileri gidermeye dönük 
bir düzenleme olarak kendini 
göstermiş uygulamaya çok da bir 
faydası olmamıştır.

6459 Sayılı Kanun ile artık 6352 
Sayılı Kanun ile uygulanma şartları 
ağırlaştırılan tutuklama kurumu-
nun uygulanmasından sonraki 

süreç düzenlenmiştir. Önceki 
düzenlemede CMK m. 108 gereği 
soruşturma evresindeki aylık rutin 
tutuk incelemeleri dosya üzerin-
den incelenmekteyken yeni dü-
zenleme ile Mahkemenin duruşma 
açıp “şüpheli veya müdafii dinle-
nilmek suretiyle” karar vermesinin 
önü açılmıştır. Özgürlükler lehine 
bir düzenleme olarak gördüğümüz 
bu hüküm ile artık tutuklunun ayda 
bir hakim önüne çıkarılması, ken-
disi çıkarılmıyorsa bile müdafiinin 
duruşmada hazır bulundurulması 
zorunlu hale gelmiştir. Düzenleme-
nin CMK müdafiliği yapan meslek-
taşlarımız için ek bir külfet getirdiği 
gözönüne alındığında Adalet Ba-
kanlığı’nın CMK tarifesinde soruş-
turma evresi için öngörülen ücreti 
arttırması gerekmektedir. 

6459 Sayılı Kanun ile artık tutukla-
maya ve tutukluluk halinin devamı-
na kararlarına karşı itirazlarda itiraz 
konusu hakkında Mahkemenin 
Cumhuriyet savcısından görüş 
alması durumunda, bu görüş şüp-
heli, sanık veya müdafiine bildirilir. 
Şüpheli, sanık veya müdafii üç gün 
içinde görüşünü bildirebilir. Bu 
düzenlemede çekişmeli yargılama 
hakkının bir gereği olarak CMK m. 
270’e eklenmiştir. 

Ancak Cumhuriyet Savcılarının sor-
gu sonrası serbest kalan şüpheliler 
hakkında yakalama kararı çıkarıl-
ması amacıyla yaptıkları itirazların 
şüpheli veya müdafiine bildirilip 
bildirilmeyeceği konusu muğlak 
bırakılmıştır. Bu husus halen AİHM 
önünde görülen birçok davada ihlal 
konusu edilmektedir. Bu nedenle 
anılan düzenlemede bu hususun 
da tereddüde yer bırakmayacak 
şekilde düzenlenmesi gerekliydi.
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CMK: Avukat ve Bakanlık
Sorunlar, Yaklaşımlar ve 
Çözüm Önerileri

1992 Yılına kadar Türkiye’de 
avukat tayin edecek durumda 

olmayan yurttaşlara Baro’ların 
avukat atama yetkisi bulunmamak-
taydı. Bu durum Türkiye’nin taraf 
olduğu Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi’nin (AİHS) 6. Maddesi1’ne 
aykırı olduğundan Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 
zorunlu yargı yetkisini kabul ettiği 
1990 yılından itibaren artan sayıda 
bireysel başvuruda AİHM’in ihlal 
kararları verebileceği anlamına 
gelmekteydi. 

Yasakoyucunun bu durumdan 
çıkması ise kamuoyunda bilinen 
adıyla 1992 CMUK2 değişiklikleriy-
le oldu. Artık Barolar müdafi tayin 
edebilecek olmayanların talebi 
doğrultusunda kendilerine müdafi 
atar hale geldi. Türkiye’de 1992 
CMUK değişiklikleri ile getirilen 
müdafi atama konusu sistematik 
hale gelen işkencenin en azından 
karakollarda sistematik olmaktan 
çıkmasını da beraberinde getirdi.

“Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi ve Konya Barosu işbirliğiyle 
fakültenin sanal mahkeme salo-
nunda öğrenciler için uygulama 
amaçlı gerçekleştirilen kurgusal 
duruşma”.

5271 Sayılı CMK ile 
Getirilen Sistem
2004 Yılında temel bazı kanunlarda 
kökten bir değişikliğe gidilerek Av-
rupa Birliği adaylığı sürecinde yasal 
müktesebata uyum sağlanmaya 
çalışıldı. Değişen kanunlardan biri 

de 4 Aralık 2004 yılında TBMM 
tarafından kabul edilip 1 Haziran 
2005 tarihinde yürürlüğe giren 
5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri 
Kanunu oldu. 

5271 Sayılı CMK 1412 Sayılı 
CMUK’da yer alan müdafi atanma 
sistemini korumakla birlikte alt sını-
rı 5 yıl hapis cezasını aşan suçlarda 
şüphelilerin talebiyle bağlı olmak-
sızın zorunlu müdafiliği de getirmiş 
oldu. Ayrıca 1412 Sayılı yasada 
yer almayan mağdurlara da vekil 
atanması usulünü kabul etti.

5271 Sayılı CMK’da yapılan deği-
şikliklerde de yine AİHM tarafından 
Türkiye aleyhine verilen ihlal ka-
rarları etkili oldu. AİHS m. 6’da yer 
alan “adaletin yararı gerektiriyorsa” 
hükmü ile AİHM zor ve karmaşık 
davalarda avukat atanmadan 
yargılama yapılmasını “Adil Yargı-
lanma Hakkı”na aykırı görmüştür. 
Dolayısıyla alt sınırı 5 yılı aşmayıp 
zor ve karmaşık yapılı dosyalarda 
da zorunlu müdafilik kabul edilerek 
müdafi talep edilmelidir. 

Bunun yanında ihtiyari müdafilik 
hususunda toplumda bir bilinç-
lenme yaratılıp şüpheli olmaları du-
rumunda müdafi isteme haklarının 
olduğu ve herhangi bir işleme 
başlanmadan önce müdafi isteme-
lerinin adaletin selameti için elzem 
olduğu bilinci yaratılmalıdır. Bu 
durumda da hem müdafi talepleri 
artıp avukatlara gelir kapısı açılacak 
hem de yurttaşların haklarının 
müdafaası konusunda ilerleme 
sağlanmış olacaktır.

CMK Görevlendirme 
Sistemi ile İlgili Bir 
Değerlendirme
Batman Barosu 5271 Sayılı 
CMK’dan kaynaklı müdafi veya vekil 
talepleri ile ilgili görevlendirme 
yaparak ilgili mercilere avukatları 
yönlendirmektedir. Avukatlar ilgili 
mercie giderek hukuki yardımda 
bulunmaktadırlar. Ancak avu-
katların hukuki yardım yaparken 
yaşadığı çeşitli sıkıntılardan söz 
etmekte fayda vardır. Bu sıkıntıları 
şöyle sıralayabiliriz:

Kollukta Yaşanan 
Sıkıntılar
Ancak avukatlar özellikle kolluk 
aşamasında çeşitli sıkıntılarla 
karşılaşmaktadırlar. Bunlar şöylece 
sıralanabilir: 

Dosyada yer alan belgeler ya 
gösterilmemekte ya da sadece bazı 
evraklar gösterilmektedir.

İfade alma işlemi sırasında mü-
dafiin hukuki yardımda bulunma 
hakkına İfade Alma Yönetmeliğinin 
23/d hükmü gerekçe gösterilerek 
müdahalede bulunulmaktadır. 

Müdafii talebi kendilerinden 
gelmesine rağmen çoğu zaman 
avukatlar bekletilmektedir.

Ücretlerin Düşüklüğü
Kısaca sıraladığımız bu sıkıntılar 
yanında CMK hizmetinin avukatlara 
mali getirisinden söz etmek gerek-
mektedir. 2013 Yılı için CMK Hizmet 
tarifesi şu şekildedir:

Av. Erkan ŞENSES
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a) Soruşturma evresinde takip 
edilen işler için 182 TL,

b) Sulh ceza mahkemelerinde takip 
edilen davalar için 282 TL,

c) Asliye ceza mahkemelerinde 
takip edilen davalar için 310 TL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip 
edilen davalar için 561 TL,

d) Çocuk mahkemeleri:

1) Çocuk mahkemelerinde takip 
edilen davalar için 310 TL,

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde 
takip edilen davalar için 561 TL,

e) Askeri mahkemelerde takip 
edilen davalar için 310 TL,

f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar 
ceza mahkemesi gibi mahkeme-
ler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip 
edilen davalar için 310 TL,

g) Kanun yolları mahkemeleri:

1) Bölge adliye mahkemelerinde 
görülen duruşmalı davalar için 561 
TL,

2) Yargıtayda görülen duruşmalı 
davalar için 630 TL,

2013 Yılı içindeki Türkiye Barolar Bir-
liği tarafından yayımlanan Avukatlık 
Asgari Ücret Tarifesi’nin çok altında 
olan yukarıdaki ücretlerle avukatlar 
kimi zaman Yargıtay aşaması ile 
birlikte 5 yılı bulan bir emek-mesai 
harcamak durumunda kalmak-
tadır. 6459 Sayılı Kanun ile artık 
soruşturma evresinde aylık yapılan 

tutuk incelemelerinin duruşmalı 
yapılacağından düzenlemenin CMK 
müdafiliği yapan meslektaşlarımız 
için ek bir külfet getirdiği gözönüne 
alındığında Adalet Bakanlığı’nın 
CMK tarifesinde soruşturma evresi 
için öngörülen ücreti arttırması 
gerekmektedir.

CMK Hizmetlerinde Vergi 
Sorunu
Yukarıda yer verdiğimiz ücretler 
KDV dahil ücretler olup, avukat CMK 
hizmetini sunmakla savcılık tarafın-
dan %20 stopaj kesintisi3 yapıldık-
tan sonra ödeme yapılmaktadır. 
Stopaj kesintisine ise anılan döne-
me ait vergi takvim yılından sonraki 
yılın Mart ayında hak kazanılmak-
tadır. Bunun yanında stopaj iade-
lerinin Vergi Dairesi’nden alımında 
avukatlar sıklıkla defterlerinin 
incelemeye tabi tutulacağı endişesi 
yaşadığından nakdi geri alma yerine 
vergi borçlarından mahsup yoluna 
gitmektedir. 

Avukatlar stopaj kesintisi haricinde 
KDV borcu altına da girmektedir. 
%18 Olarak alınan KDV yüzünden 
CMK hizmeti yapan avukatlara 
sıklıkla borç ihbarnameleri gönderil-
mektedir. 

CMK Hizmetleri kapsamında alına-
cak ücretten stopaj kesilmemesi ve 
bu ücretin KDV’ye tabi tutulmaması 
hususunda 193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu m. 94’de ve 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanunu’nda 

değişiklikler yapılmalıdır.

Adaletin KDV’si olmaz!

Yolluk ve Harcırah Sorunu
Avukatlar CMK hizmeti yaparken 
soruşturma aşamasında ilgili mercie 
gitme, kovuşturma aşamasında ise 
sanık tutuklu ise ceza infaz kurumu 
ziyareti ve duruşmalara katılmaya 
çalışmaktadır. Anılan görevin kamu 
hizmeti olması nedeniyle avukat bu 
çerçevede yol giderlerini de Adalet 
Bakanlığı’ndan istemek durumun-
dadır.

Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan 
“Ceza Muhakemesi Kanunu Gere-
ğince Müdafi ve Vekillerin Görevlen-
dirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin 
Usul ve Esaslarına İlişkin Yönet-
melik” 2007 yılında çıktığı zaman 
rayice uygun masraf beyanı tutanak 
altına alınıp bu miktar Cumhuriyet 
Başsavcılıklarınca ödenmekteydi. 
Ancak Adalet Bakanlığı Ceza İşleri 
Genel Müdürlüğü’nün görüşü doğ-
rultusunda anılan yönetmelik 2011 
yılında değişikliğe uğratılarak rayice 
uygun masraf beyanı kabul edilme-
meye başlanmıştır.

Anılan Yönetmeliğin ücret başlıklı 8. 
Maddesi şöyledir:

“(1) Ceza Muhakemesi Kanunu 
gereğince baro tarafından görevlen-
dirilen müdafi veya vekile Avukatlık 
Asgari Ücret Tarifesinden ayrık 
olarak hazırlanacak “Ceza Muhake-
mesi Kanunu Gereğince Görevlen-
dirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak 

“Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Konya Barosu işbirliğiyle fakültenin sanal mahkeme salonun-
da öğrenciler için uygulama amaçlı gerçekleştirilen kurgusal duruşma”.
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Ödemelere İlişkin Tarife” gereğince 
ödenecek meblâğ Adalet Bakanlığı 
bütçesinde bu amaçla ayrılan öde-
nekten karşılanır.

(2) (Değişik:RG-10/6/2011-27960) 
Müdafi veya vekilin görevi gereği yap-
tığı zorunlu yol giderleri ile kendisi 
tarafından karşılanması durumunda 
temyiz, istinaf ve itiraz harçları ayrıca 
ödenir. 

(3) (Değişik:RG-10/6/2011-27960) 
Müdafi veya vekile Tarife gereğince 
ödenen meblâğ, zorunlu yol giderleri 
ve müdafi veya vekil tarafından öde-
nen temyiz, istinaf ve itiraz harçları 
yargılama giderlerinden sayılır”.

Anılan maddenin 2. Fıkrasında geçen 
zorunlu yol giderleri aynı Yönetme-
liğin 4. Maddesinde şöyle tanımlan-
mıştır: “…10/2/1954 tarihli ve 6245 
sayılı Harcırah Kanunu hükümleri 
uyarınca mutat olan taşıta göre 
gerçek masraf üzerinden yapılan zo-
runlu yol giderlerini, acele ve zorunlu 
hâllerde ise, bu Yönetmeliğin 11 
inci maddesinde sayılan mercilerin 
kabûlü üzerine mutat taşıt dışındaki 
araçlarla yapılan zorunlu yol giderle-
rini…”

Adalet Bakanlığı Yönetmelik’te 
6245 sayılı Harcırah Kanunu’na atıf 
yaparak avukatlara mutat taşıta 
binme zorunluluğu getirmiştir. Bu 
durum avukatları halk otobüsü, halk 
minibüsü, tramvay, vapur gibi toplu 
taşıma araçlarını kullanmak zorunda 
bırakmaktadır. Mesleğini ifa ederken 
özel aracıyla ilgili mercie gitmek iste-
yen avukatın durumunun ne olacağı 
ise tartışma konusudur.

Oysa hakim, savcı ve Devlet davala-
rını takibe yetkili Hazine Avukatları, 
Hazine Avukatı olmayan il ve ilçeler-
de davaları takibe yetkili daire amir-
lerine ödenen yolluk ise 3717 Sayılı 

“Adli Personel ile Devlet Davalarını 
Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat 
Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanu-
nunun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılması Hakkında Kanun”4a tabi 
kılınmıştır. Yani avukatlık hizmetinin 
Harcırah Kanunu ile bir ilgisi bulun-
mayıp 3717 Sayılı Kanun kapsamında 
bu durumun değerlendirilmesinde 
zorunluluk bulunmaktadır.

Bu miktar ise 2013 yılı için 28,50-
38,50 TL arasıdır. CMK hizmeti 
yürüten avukatların da 3717 Sayılı 
Kanun’a eklenerek yaptıkları zorunlu 
giderin dışında bu ücreti almaları 
gerekmektedir. 

Zira 5237 Sayılı Türk Ceza Ka-
nunu’nun 6. Maddesinde anılan 
Kanun’un uygulamasında “Yargı 
görevi yapan deyiminden; yüksek 
mahkemeler ve adlî, idarî ve askerî 
mahkemeler üye ve hakimleri ile 
Cumhuriyet savcısı ve avukatlar”ın 
anlaşılacağı belirtilmiştir. 3717 Sayılı 
Kanun uygulamasında hakim ve 
savcıların görevlendirdiği katiplere 
bile 28,50-38,50 TL yolluk verilip 
yargı görevi yaptığı 5237 Sayılı Kanun 
ile açık olan avukatlara bu hakkın 
verilmemesi büyük bir çelişki ve 
haksızlığa işaret etmektedir.

Sonuç Yerine:
Avukatlık 1136 Sayılı Kanun’un 1. 
Maddesine göre kamu hizmeti ve ser-
best bir meslek olup Avukat, yargının 
kurucu unsurlarından olan bağımsız 
savunmayı serbestçe temsil eder. 
Avukatın bağımsızlığı konusunda 
CMK görevlendirmeleri kapsamında 
Adalet Bakanlığı’ndan ücret alması, 
Avukatlık Kanunu’nun 1. Maddesin-
de sözü edilen bağımsız savunma 
hükmüne aykırıdır. Bu durumun 
değiştirilerek ücretlerin Barolar eliyle 
ödenmesi usulü getirilmelidir.

İhtiyari müdafilik hususunda toplum-
da bir bilinçlenme yaratılarak müdafi 
taleplerinin artışı sağlanmalıdır. Bu 
durumda hem avukatlara gelir kapısı 
açılacak hem de yurttaşların hakla-
rının müdafaası konusunda ilerleme 
sağlanmış olacaktır.

 İşin niteliğinden kaynaklı olarak CMK 
görevlendirmeleri kapsamında gö-
revlendirilen avukatın ise kamu hiz-
meti gördüğü konusunda bir tered-
düt bulunmamaktadır. Ancak gerek 
avukatlara hizmetin gereği ödenen 
ücretlerin düşüklüğü ve gerekse de 
avukatın yolluk bakımından bir Yö-
netmelikle Harcırah Kanunu’na tabi 
tutulması kabul edilemez. Yukarıda 
da sözünü ettiğimiz gibi avukatların 
3717 Sayılı Kanun’a tabi olarak yolluk 
almaları gerekmektedir.

Mesleğe yeni başlayan avukatların ilk 
yıllarda büyük oranda CMK kapsa-
mından gelen gelirle geçindiği gerçe-
ği göz önünde bulundurulduğunda 
her Baro bölgesinde CMK hizmeti 
yapacak avukatlarla ilgili bir kriter 
(kıdem, gelir durumu vs.) getirilmesi 
gerekmektedir.

Özellikle CMK hizmeti yaparken 
kollukta yaşanan sıkıntılarla ilgili 
Baro-Cumhuriyet Başsavcılığı arasın-
da bir kolluk denetim mekanizması 
geliştirilmelidir.

CMK Hizmetleri kapsamında alınacak 
ücretten stopaj kesilmemesi ve bu 
ücretin KDV’ye tabi tutulmaması 
hususunda 193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu m. 94 ve 3065 Sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklik-
ler yapılmalıdır.

CMK ücret tarifesi “Avukatlık Asgari 
Ücret Tarifesi”ne çıkarılarak ayrı tari-
feye son verilmelidir. 

 YOL GİDERLERİ TAZMİNATI

MADDE 2- (Değişik: 6009 - 23.7.2010 / m.30) Daire dışında 
yapılması gereken her keşif ve icra işlemi için; hâkimlere, 
Cumhuriyet savcılarına, askerî mahkemelerdeki subay 
üyelere, adlî tabiplere, icra müdürleri ve yardımcıları ile icra 
işlemlerini yapmakla yetkili memurlara, Hazine avukatlarına, 
Hazine avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe 
yetkili daire amirleri ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre 
yetkili kılınan kişilere (275); yazı işleri müdürlerine, hâkim 
veya Cumhuriyet savcısının kararı üzerine görevlendirilen 

sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglara, muhakemat 
hizmetlerinde görev yapan memurlara, zabıt kâtiplerine ve 
ceza ve infaz kurum personeli hariç olmak üzere diğer adlî 
ve idarî yargı personeline (200); mübaşir ve hizmetlilere 
(150) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı 
sonucu bulunacak tutar kadar yol tazminatı ödenir. Bu 
madde uyarınca yol tazminatı bütçenin ilgili tertibinden her 
ayın sonunda ödenir ve ayrıca yevmiye ödenmez.Bir kişinin 
alacağı aylık yol tazminatı tutarı, en yüksek Devlet memuru 
aylığının ek gösterge dahil iki katını geçemez. Kamu adına 

takibi gereken işler ile Hazine avukatlarına, Hazine avukatı 
olmayan il ve ilçelerde davaları takibe yetkili daire amirlerine 
ödenecek yol giderleri ile yol tazminatı, bu madde hüküm-
lerine göre bütçenin ilgili tertibinden ödenir. Bu madde 
uyarınca ödenen yol tazminatı damga vergisi hariç herhangi 
bir vergiye tabi tutulmaz. Yol giderleri ilgili kişiler tarafından 
karşılanır. Görülen işler birden fazla ise ödenecek yol gideri 
uzaklıkla orantılı şekilde hesaplanır.



Kamulaştırma, idari ve adli aşa-
maları olan bir süreçtir. Kamu-

laştırma işleminin, yasal koşulları-
nın yanında Anayasa’nın 13 üncü 
maddesinde belirtilen sınırlara 
uygun yürütülmesi gerekmektedir. 
Anayasal koşullar olarak nitelediği-
miz bu sınırlama sınırlarından, ölçü-
lülük ilkesi ve demokratik toplum 
düzeninin gereklerine uygunluğu, 
kamulaştırma özelinde inceleyece-
ğiz.  Anayasa Mahkemesi, ölçülü-
lük ilkesi ve demokratik toplum 
düzeninin gereklerine uygunluk 
koşullarını birlikte denetim konusu 
etmektedir. Anayasa Mahkemesi ve 
AİHM’in yaklaşımı esas alınarak bu 
koşulların kısaca değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Kamulaştırmanın 
anayasal koşulu olarak 
ölçülülük ilkesine 
uygunluk
Ölçülülük ilkesi; 1982 Anayasası’n-
da sınırlama sınırı olarak yer alan 
ve kamu hukuku doktrini açısından 
içeriği en tartışmalı ilkelerden 
biridir. Ölçülülük ilkesi konusunda 
yeterli akademik eser olduğun-
dan; genel kabul gören içeriği 
kapsamında, Anayasa Mahkemesi 
ve AİHM’nin ölçülülük ilkesini ne 
şekilde yorumladığına değinile-
rek, ilkenin kamulaştırma işlemi 
açısından oluşturduğu güvencenin 
aktarılması yararlı olacaktır.1

RUMPF, ölçülülük ilkesinin bir 

yandan bireyin temel haklarının 
kısıtlanmasına izin veren, diğer yan-
dan temel hakkın kaldırılmasına ve 
özüne dokunulmasına izin verme-
yen içeriğine vurgu yapmıştır.2   
Ölçülülük ilkesi; sınırlamada baş-
vurulan aracın sınırlama amacını 
gerçekleştirmeye elverişli olmasını, 
bu aracın sınırlama amacı açısından 
gerekli olmasını ve amaçla aracın 
ölçüsüz bir oran içinde bulunma-
masıdır.3 Bu tanımdan “gereklilik”, 
“elverişlilik” ve “oranlılık” şeklinde 
üç unsur çıkmaktadır.4 Bu unsurlar 
Anayasa Mahkemesi kararlarında 
da denetim konusu edilmektedir.5 
Kamulaştırma işlemi açısından 
amaç kamu yararı olmakla birlikte; 
araç olarak taşınmazdaki bireysel 
mülkiyet hakkına son verilmekte-
dir. Taşınmazdaki mülkiyet hakkı-
nın sona erdirilmesi sonrasında, 
ölçülülük ilkesi ne tür bir güvence 
oluşturmaktadır.

 Anayasa Mahkemesi;  1982 dö-
neminde verdiği birçok kararında 
ölçülülük ilkesini denetim aracı ola-
rak kullanmıştır.6  Kamulaştırma ile 
ilgili verilen kararlarında daha çok; 
mülkiyet hakkının düzenlendiği 35 
ve kamulaştırmanın düzenlendiği 
46’ncı maddeye aykırılık yönünden 
değerlendirme yapmıştır. Ancak; 
Kamulaştırma Kanunu’nun 38’nci 
maddesinin iptali ile sonuçlanan 
karar gerekçesinde, kamulaştırma-
sız el atma eylemi sonrası, malikin 
dava hakkını ortadan kaldıran 
düzenlemenin ölçülülük ilkesine 

aykırı olacağı açıkça ifade edil-
miştir.7  Anayasa Mahkemesi’nin 
denetiminin Kanun ve KHK’lerle 
sınırlı olması nedeniyle ölçülülük 
ilkesinin kamu hukukunda idari iş-
lem ve eylemler karşısında önemli 
bir güvence sağladığını not etmek 
gerekmektedir. Kaldı ki; Ölçülülük 
ilkesine uygun davranma; yasama 
organı dışında yürütme ve yargı 
organlarına da yöneltilmiş bir ana-
yasal direktiftir.8

Anayasal koşul olarak nitelediğimiz 
ölçülülük ilkesine uygunluk, kamu-
laştırma işleminin tüm aşamaları 
açısından geçerli bir güvencedir. 
Anayasa Mahkemesi’nin kararla-
rında vurgulandığı üzere; özgürlük-
lerin yalnızca ne ölçüde kısıtlan-
dığı değil, kısıtlamanın koşulları, 
nedeni, yöntemi, kısıtlamaya karşı 
öngörülen kanun yolları denetim 
konusu edilecek hususlardandır.9 
Nitekim özgürlüklerin demokratik 
toplum düzeninin sürekliliği için zo-
runlu olduğu ölçüde sınırlanabile-
ceği aynı kararlarda vurgulanmıştır. 
Kamulaştırma işleminin, mülkiyet 
hakkına, yine anayasa ile getirilmiş 
bir kısıtlama olması nedeniyle 
ölçülülük denetiminin ne şekilde 
yapılacağı sorunu ortaya çıkmak-
tadır. Anayasa Mahkemesi’nin 1961 
Anayasası’ndan günümüze dene-
tim konusu ettiği kamulaştırmaya 
ilişkin kararlarından da anlaşılacağı 
üzere, Anayasa Mahkemesi, mülki-
yet hakkının kamulaştırma ile sona 
ermesi üzerine ancak malike taşın-
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mazın “gerçek karşılığının” öden-
mesi halinde anayasaya aykırılığın 
oluşmayacağı kanaatindedir.10 
Ölçülülük denetimi; idarenin tüm 
işlemleri/eylemleri ve yargılama 
organının kararı sonrasında ortaya 
çıkan sonuç bazında yapıldığında 
elverişli bir yöntem olmaktadır. 
Kamulaştırma konusunda Yargıtay 
ve Danıştay’ın ölçülülük deneti-
mini sonuç odaklı yapmamaları 
nedeniyle AİHM nezdinde yüz-
lerce davada mülkiyet hakkı ihlali 
saptaması yapılmıştır. Anayasa 
Mahkemesi’nin ölçülülük deneti-
minin yanında; AİHM’in ölçülülük 
denetimi daha etkili bir mekanizma 
niteliği taşımaktadır. Ölçülülük ilke-
sini; AİHM’in ne şekilde uyguladığı 
hususu önem arz etmektedir.    

AİHM, iç hukuk yolları tüketilmiş 
olan somut olayları ve sonuçları 
denetleyen bir yargılama organıdır. 
Anayasa Mahkemesi’nin Kamulaş-
tırma Yasası’nın 38’nci maddesini 
iptal etmesi üzerine, Yargıtay’ın 
bu maddeye işlerlik kazandıran bir 
içtihat geliştirmesi nedeniyle, AİHM 
tarafından 38’nci maddeye dayalı 
ihlal kararları verilmeye devam 
edilmektedir11. Bunun en önemli 
nedeni ölçülülük denetiminin yar-
gılama aşamasında yapılmamasıdır.  
İdari mercilerin ve kamulaştırma 
sürecine katılan yargılama organ-
larının, gerçek karşılığın ödenmesi 
konusundaki yaklaşımı önem arz 
etmektedir.

AİHM’in, ölçülülük kavramı yerine 

tercih ettiği kavram “adil denge” 
(fair balance)dir. AİHM, Sporrong 
ve Lönnroth davasında uyguladığı 
yöntemle, uzun süreli kamulaştır-
ma şerhi ve imar yasağı konusunda, 
toplumun genel yararı ile malik-
lerin temel haklarının korunması 
arasında adil dengenin kurulup 
kurulmadığını denetlemiş ve sonuç 
olarak taşınmaz maliklerinin mülki-
yet hakkının ihlal edildiği sonucuna 
ulaşmıştır.12 İdarenin imar plan-
laması konusunda takdir yetkisi 
olduğu kabul edilmekle birlikte; 
bu yetkinin ölçülülük denetimine 
tabi olduğu, AİHM’in kararlarında 
vurgulanmıştır.13   

Kamulaştırma bedelinin enflasyon 
karşısında değer yitirmesine ilişkin 
AKKUŞ/Türkiye kararında da ölçü-
lülük/adil denge  testi uygulanmış 
ve mülkiyet hakkının ihlal edildiği 
sonucuna ulaşılmıştır.14  AKA/
Türkiye kararında da geç ödenen 
kamulaştırma bedelleri nedeniyle 
düşük faiz uygulanması adil karşılı-
ğın ödenmemesi sonucunu doğur-
duğundan mülkiyet hakkının ihlal 
edildiği saptaması yapılmıştır.15 Bu 
kararlar emsal mahiyetinde olmuş, 
birçok davada tazminat ödenmesi-
ne karar verilmiş ve yüzlerce dava 
ise hükümetin dostane çözüm 
önerisiyle sonuçlanmıştır.  

Anayasa Mahkemesi ve AİHM’nin 
kararlarında sıklıkla vurgu yapılan 
ve ölçülülük ilkesiyle bağlantılı 
olan demokratik toplum düzeni-
nin gereklerine uygunluk ayrıca 

incelenmesi gereken bir anayasal 
koşuldur.   

Kamulaştırmanın 
anayasal koşulu olarak 
demokratik toplum düzeni 
gereklerine uygunluk
Demokratik toplum düzeninin 
gereklerine uygunluk; hakkın özü 
kavramıyla birlikte ele alınan bir 
ölçüttür.16  Anayasa Mahkemesi de 
“temel hak ve özgürlüklerin özüne 
dokunup tümüyle kullanılamaz 
hale getiren kısıtlamalar, demokra-
tik toplum düzeninin gerekleriyle 
uyum içinde sayılamaz” yönünde 
bir içtihat geliştirmiştir.17 Demok-
ratik toplum düzeninin gerekleri ile 
ölçülülük ilkesi bağlantılı denetim 
ölçütleridir.18 Bu ölçütlerin hangi-
sinin somut olduğu tartışmasının, 
her iki ölçüte de Anayasa’nın 13’ncü 
maddesinde yer verilmesi nede-
niyle sona erdiği söylenebilir.19 
Ölçülülük ilkesi çerçevesinde amaç 
ve araç dengesi kurulurken normu 
uygulayanların hangi ölçütlere ve 
gerekliliklere uygun davranaca-
ğına yönelik soruya yanıt veril-
mesi gerekmektedir. Bu koşulun, 
ölçülülük ilkesinin unsurlarından 
olan “gereklilik” unsurunu karşı-
ladığı söylenebilir.20 Demokratik 
bir toplum düzeninin gerekli kıldığı 
ölçüde bir sınırlama; elverişlilik ve 
orantılılık unsurlarını da taşıyorsa 
ölçülü kabul edilecektir. 

Anayasa Mahkemesi, demokratik 
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toplum düzeninin gerekleri konu-
sunda; klasik demokrasilere atıfta 
bulunmakta ve bazı içtihatlarında 
AİHM kararlarını emsal göstermek-
tedir.  ÖZBUDUN; demokratik top-
lum düzeninin gerekleri deyiminin; 
1982 Anayasası ile benimsenen 
anlayışı değil, çağdaş hürriyetçi 
demokrasilerin genel ve evrensel 
niteliklerini ifade ettiği görüşün-
dedir.21 ÖZBUDUN; demokratik 
toplum düzeninin gerekleri ve öz 
güvencesinin sınırlamanın Anayasa 
maddesi ile yapıldığı durumlarda 
güvence sağlamayacağı kanaa-
tindedir.   Mülkiyet hakkını sona 
erdiren “kamulaştırma” işlemi de 
Anayasa’nın 46’ncı maddesinde 
düzenlenmiş bir sınırlama oldu-
ğuna göre; demokratik toplum 
düzeninin gerekleri ve öz güvence-
si, mülkiyet hakkı açısından nasıl bir 
koruma sağlayacaktır. ÖZBUDUN, 
Anayasa ile getirilen sınırlamalarda 
dahi Anayasanın yorumlanmasında 
Anayasanın bütünlüğünün ve Ana-
yasa hükümleri arasındaki uyumun 
korunması gerektiğini dolayısıyla 
sınırlandırılan Anayasa hükmüne, 
“demokratik toplum düzeninin 
gerekleri” ne aykırı düşmeyen bir 
anlam verilmesi gerektiğini savun-
muştur.22 

Anayasa Mahkemesi, kamulaştır-
ma sonucunda gerçek karşılığın 
ödenmesini, hakların dengelen-
mesi açısından demokratik hukuk 
devletinin bir gereği olarak yorum-
lamaktadır23. 

Demokratik toplum düzeninin ge-
rekleri; idari işlem ve uygulamalara 
iç hukuktaki mevzuatın meşruiyet 
çerçevesi dışında, batı demokra-
silerinde kabul edilen standartla 
bir paralellik kurulmasını gerek-

tirmektedir.  AİHM’in uyguladığı 
insan hakları standardı ve uluslar 
arası hukukta kabul edilen ilkeler 
devletlerin iç hukuklarını uygun 
hale getirmesi gereken ölçütleri 
göstermektedir. Kamulaştırma, 
idari işlem olarak malikin kamu 
yararı nedeniyle el konulan taşın-
mazının gerçek karşılığını almasıyla 
sonuçlanması gereken bir işlem 
olduğundan, gerek ölçülülük ilke-
sinin gerekse demokratik toplum 
düzeninin gereklerine uygunluk 
ilkelerinin birlikte değerlendirilme-
si mümkündür. AİHM’in demokratik 
toplum düzeninin gereklerini ne 
şekilde yorumladığına değinmek 
uygun olacaktır.

AİHS, demokratik toplum düze-
ninin gerekleri ilkesine, (8-11’nci 
maddelerdeki özgürlükler kap-
samında) sözleşme metninde 
yer vermektedir.  Ancak;  p1/1’de 
mülkiyet hakkı kapsamında bu 
ifade yer almamaktadır. AİHM’in bu 
maddede gizli ölçülülük denetimi 
yaptığı ve kamu yararının gerekleri 
ile temel hak ve özgürlüğün korun-
ması zorunluluğu arasında denge 
kurulmasını koşul olarak aradığı 
belirtilmiştir.24  Mahkeme, eko-
nomik politikaların yürütülmesine 
ilişkin konularda, devletlere kamu 
yararı amacıyla sınırlamada geniş 
bir takdir marjı tanımakla birlikte, 
bu marjın sınırlandırılan hakla 
orantılı şekilde sonuç verip verme-
diğini denetlemektedir.25 Demok-
ratik toplum düzeninin gerekleri 
ilkesini; sınırlamanın demokratik bir 
toplumda “zorlayıcı sosyal ihtiyaç” 
şeklinde nitelemenin mümkün 
olup olmadığını incelemekte, son-
rasında bu ihtiyacın ölçülü şekilde 
uygulanmış olup olmadığını denet-
lemektedir.26 BEYELER davasında; 

Van GOGH’a ait bir eserin kamulaş-
tırılması sonrası takdir edilen be-
delin ölçülü olmadığı gerekçesiyle 
ihlal saptaması yapılmıştır.27

Demokratik toplum düzeninin ge-
reklerinin; öncelikle kamulaştırma 
işleminin idari ve adli aşamalarının 
Avrupa ülkelerindeki bireysel hak-
lar temelindeki hukuksal ilkelere 
uygun şekilde düzenlenmesini 
garanti aldığı söylenebilir.  Özellikle 
kamulaştırma bedelinin Avrupa 
ülkelerinde kabul edilen stan-
dartlara uygun şekilde tespitinin 
de demokratik toplum düzeninin 
gerekleri kapsamında değerlendi-
rilmesi gerekmektedir. 

Kamulaştırma bedelinin bu 
standartlara göre “pazar değeri” 
olarak tespit edilmesi önem arz 
etmektedir. Pazar değeri, taşın-
mazın adil karşılığıdır ve kamulaş-
tırma sonucunda mülkiyet hakkı 
sona eren malikin bu süreçteki en 
önemli güvencesidir.28  Uluslara-
rası Değerleme Standartlarına göre 
pazar değeri şu şekilde tanımla-
nabilir:29 “Bir mülkün uygun bir 
pazarlamanın ardından birbirinden 
bağımsız istekli bir alıcıyla istekli bir 
satıcı arasında herhangi bir zorlama 
olmaksızın ve tarafların herhangi 
bir ilişkiden etkilenmeyeceği şart-
lar altında, bilgili, basiretli ve iyi ni-
yetli bir şekilde hareket ettikleri bir 
anlaşma çerçevesinde değerleme 
tarihinde el değiştirmesi gereken 
tahmini tutardır.”30 Bu tanım çer-
çevesinde, pazar değeri dışındaki 
bedel tespit yöntemlerinin gerçek 
karşılık ilkesine de aykırılık oluştu-
racağı sonucuna ulaşılabilir. 

Makaleler
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Kürt Toplumunu
Biraraya Getiren Nedir 
Borçluluk ve Bedel

Bu yazının amacı; Toplum ve Bilim 
dergisinin 117. sayısında Deniz 

Yükseker’in kaleme aldığı “Türkiye 
toplumunu bir arada tutan nedir? 
Toplumsal tutkal olarak borç ve 
borçluluk” başlıklı yazısında yaptığı 
tartışmayı Kürt toplumu özelinde 
yeniden tartışmaktır. Yükseker, 
yazısında Türkiye toplumunun çe-
şitli kesimlerinin kutuplaşmalarına 
rağmen borç ve borçluluk olguları 
üzerinden nasıl bir arada tutu-
nabildiğini iki önerme üzerinden 
tartışmıştır. Birinci önerme: Parasal 
borçların Türkiye’nin her yanında 
piyasaları bütünleştiren bir unsur 
olduğunu ve böylelikle sosyal 
ilişkilerle iç içe girdiğini savunmak-

tadır. Benim de üzerinde duracağım 
ikinci önerme ise; borçluluk duru-
munun yarattığı zorunlulukların 
Türkiye’de aile, topluluk ve siyasi 
topluma kadar toplumsal birimlerin 
kurulmasında ve üretilmesinde 
önemli bir tutkal olduğu şeklinde-
dir. İşte bu yazının konusu da Kürt 
toplumunu bir araya getiren ya da 
kuran nedir sorusuna Yükseker’in 
ortaya attığı ikinci önerme yoluyla 
tartışmaktır (iki önerme üzerinden 
tartışmanın buraya sığmayacağını 
düşündüğüm için daha çok ikinci 
önerme üzerinden tartışacağım). 
Amacım düşüncemi ispatlamak 
ve bazı şeyleri kanıtlamak değil, 
sadece Yükseker’in ortaya attığı 

olguyu Kürt toplumu üzerinden 
tartışmaktır.            

Burada toplumları bir arada tutan 
tarihsel ve sosyolojik olgular üze-
rinde, teknik ve yetersiz fikirsel ne-
denlerden dolayı duramayacağım. 
Bu tartışım sadece gözlemlerden 
ve örneklerden hareketle Kürtlerin 
nasıl bir arada kaldıkları (ya da kala-
madıkları) üzerinden olacaktır.            

Toplumları bir araya getiren “yerel-
lik, buralılık” olgusunu belki de en 
yoğun yaşayan toplum Kürtlerdir. 
Bunun en büyük nedenleri de, 
gerek Kürtlerin sosyolojik yönü 
gerekse de Kürt siyasal hareketinin 
ideolojik yaklaşımıdır.           

Av. Kemal ÜNER

?

Batman Barosu Bülten   17   



Türkiye’de bireylerin ailesine, toplu-
muna ve devletine borçlu doğduk-
larını ve yaşadıklarını söyleyebiliriz. 
Her bireyin, ailesi ve daha çok 
devleti ile asla ödeyemeyeceği bir 
borç ilişkisi içerisinde olduğu kuşku 
götürmez. Nihayetinde Yükseker’in 
de belirttiği gibi yurttaşlık bağları 
bir yanıyla devlete olan borçluluk 
üzerinden kuruluyor.  

Savunmasız Toplum           

Geçmişten beri kendilerini koruya-
cak hukuki, askeri mekanizmalar-
dan mahrum olduklarını, böylece 
“hakim” toplumların sürekli saldı-
rılarına karşı açık hedef olduklarını 
düşünen Kürtler, daha çok bir arada 
yaşamak zorunda olduklarını içsel-
leştirmişlerdir. Bu saldırılara karşı, 
her zaman bir aktif sınıf sayesinde 
ayakta kalabilecek, her ne kadar 
karşı saldırıda bulunamasa da en 
azından bu dışlanmışlık duygusunu 
birbirlerine sarılarak atlatabilecek-
tir! Bu yönüyle Kürt toplumunda, 
“beni en iyi ben anlarım” duygusu-
nun başat olması şaşırtıcı değildir. 
Yine halen devam eden KCK dava-
larında mahkemelerin uyguladığı 
hukuksuz, absürt uygulamalar da 
Kürt toplumunu bir arada tutan çi-
mento görevini gördü. Bu ve buna 
benzer olayları sıralamak mümkün. 
İddia ettiğim şu değildir: “Kürt 
toplumu çok yoğun bir şekilde 
birbirine kenetlenmiş ve yabancıya 
kuşku ile bakan bir topluluktur”. 
Bunun iki temel nedeninin olduğu 
kanısındayım. Birincisi; Kürt toplu-
munun Türkiye toplumu ile olan 
ekonomik bağımlılığı; yani Kürt 
bölgesindeki piyasaların ülkenin 
geri kalan piyasalarla olan iç içeliği 
ve hizmet sektöründe ikame olan 
Kürt vatandaşların yoğunluğu. İkin-
cisi de, Kürt toplumunun tarihsel 
ve sosyolojik evrimi. 

Borçluluk ve Bedel           

Yükseker’in yazısında değindiği 
şehitlik ve minnet borcunun 
borçluluk kavramıyla çok yakından 

ilgili olduğu savına çok benzer bir 
durumun da Kürt toplumunda 
yaşandığı bir gerçekliktir. Resmi 
ideoloji vatana karşı görevlerin 
en kutsalının erkeklerin askerlik 
yükümlülüğü olduğunu yayıyor. 
Kadınlara düşen de bu “yiğit” 
erkekleri dünyaya getirmek ve 
yetiştirmektir. Böylelikle iki cinsiyet 
de “kutsanmış” bir duruma getirilip 
“ülkesine,vatanına” karşı borçlandı-
rılıyor. Ola ki yetişkin erkek hayatını 
kaybederse şehitlik mertebesine 
ulaşacak ve toplumun kalanı da 
şehide karşı dolayısıyla devlete 
karşı yoğun bir minnet duygusun-
da olacaktır. Bu hiç bitmeyecek bir 
minnet duygusu asla ödenemeyen 
borçluluk durumu. Bunun Kürt 
toplumuna yansımasında benzer 
özellikler taşıdığı söylenebilir: Kürt 
siyasal toplumunda da şehitlik kav-
ramı yoğun bir şekilde işlenmekte 
ve yüceltilmektedir (bu iki şehitlik 
olgusunun birbirine neden-sonuç 
ilişkisi ile bağlı olması ayrıca olduk-
ça ironik ve araştırılmaya değer). 
Kürt toplumunun tamamı olmasa 
da önemli bir kesimi, Kürt hareke-
tinde “bedel” ödeyen yurttaşlarına 
büyük bir bağlılık ve minnet duy-
gusu içerisindedir (burada bedel 
ödeyenler dar anlamda düşünül-
memelidir geniş anlamda bedel 
ödeyen; kişinin ailesi, akrabası hatta 
arkadaşlarıdır). Bu minnet duygusu 
bazı araçlarla Kürt toplumunda ka-
nıksanmıştır. Örneğin; Kürt siyasal 
partisi BDP’nin (daha önce DTP,-
DEHAP…) kongrelerinde Abdullah 
Öcalan’ın kardeşlerinin en büyük 
ilgiyi görmesi tesadüf değildir. Yine 
BDP belediyelerinin bedel ödeyen 
ailelere karşı sosyal yardımlarda 
bulunması ve hatta yerel yönetim-
lerde görev vermesi bu partiye oy 
vermiş seçmenlerce gayet normal 
ve olması gereken bir durum olarak 
algılanmaktadır. Öyle ki daha önce 
BDP’ye hiç uğramayan kişiler de 
yakınını kaybettikten ya da yakının 
siyasal saiklerle cezaevine girmesi 

Makaleler

Geçmişten beri ken-
dilerini koruyacak 
hukuki, askeri meka-
nizmalardan mahrum 
olduklarını, böylece 
“hakim” toplumların 
sürekli saldırılarına 
karşı açık hedef ol-
duklarını düşünen 
Kürtler, daha çok bir 
arada yaşamak zorun-
da olduklarını içselleş-
tirmişlerdir. 
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durumunda siyasal partide daha 
çok aktif bir role bürünmektedir. 
Kısacası Kürt toplumunda şahadet 
olgusu, Kürt siyasal toplumun bir 
araya gelmesinde ve bütünleş-
mesinde büyük bir rol oynamak-
tadır. Şahadet olgusu, Kürt siyasal 
toplumunun birleşmesinde adeta 
çimento görevi üstlenmektedir. 
Nihayetinde “bedel ödeyenler ve 
yakınları” ile Kürt hareketi birbirine 
tutkal gibi bağlanmış durumda. 
Bir tarafta gösterilen minnet, bir 
tarafta da bitmeyen bir borçluluk 
durumu. 

Sonuç 

Kürt toplumunun, yukarıda anlat-
maya çalıştığım şekilde bir arada 

tutunma durumu bir takım kırılgan-
lıkları da beraberinde getiriyor. Bir 
kere Kürt toplumunun kurulması 
tıpkı Türkiye toplumunun bir araya 
gelişi gibi gönüllü bir beraberlik 
üzerine kurulmadığı için yeterince 
kapsayıcı olmuyor ve kendi içerisin-
de eleştirilemeyen doğrular üreti-
yor. Ayrıca Kürt siyasal toplumunun 
kurulmasının geniş bir toplumsal 
sözleşme çerçevesinde oluştu-
ğunu iddia etmek çok güç. Bu 
yüzden Kürt toplumunun bir arada 
tutunması gerçek bir toplumsallığı 
sağlamıyor. Tüm bu nedenler ve 
değinemediğim diğer nedenlerden 
dolayı Kürt toplumunda gerçek 
ve kalıcı gönüllü bir birlikteliğin 
oluşabilmesi için öncelikle bir 

zihniyet devrimine ihtiyaç olduğu 
görülmektedir. Evrimleşen kültür 
olgularının, örf ve adetlerin Kürt 
toplumunda içselleşme yöntemle-
rinin, araçlarının değişmeye ihtiyaç 
duyduğu aşikardır. Dolayısıyla top-
lumsal ilkelerin “bedel ödeyenler” 
ve “bedel ödemeyenler” katego-
risinde şekillenmesi kısa vadede 
sonuç getirecekse de uzun vade 
de sağlıklı bir toplum yaratacağı 
iddiası; gerçeklikten uzak olduğu 
görülecektir.  



Faaliyetler

Batman Barosu olarak yargıda 
kurucu unsur olan mesleği-

mizin yerinin ve öneminin en çok 
yıpratıldığı, meslektaşlarımızın 
haksız tutuklamalar ile karşı 
karşıya kaldığı bu yıl geleceğe dair 
inancımız ve hukuk devleti ideali 
ile savunmaya bağımsızlığını ve 
hak ettiği yeri kazandırabilmek 
adına birlikteydik. Bu vesileyle 
5 Nisan Avukatlar Gününü daha 
güçlü ve coşkulu şekilde kutladık.

Etkinliklerin ilk günü 5 Nisan’da, 
Kandıra Cezaevinde tutuklu 
bulunan meslektaşımız Av. Mehdi 
Öztüzün unutulmadı. Meslektaş-
larımızca Av. Mehdi Öztüzün’le 
dayanışma ve Avukatlar Günü’nü 
kutlamak için toplu kart atıldı.

Aynı gün Mezopotamya Kültür 
Merkezi sanatçılarından oluşan ve 
Baba Tahir Üryan şiirlerinin der-
lendiği Divana Dubeyti topluluğu 
Batman Üniversitesi Konferans 
Salonu’nda bir müzik ziyafeti 
verdi. Etkinliğe meslektaşlarımı-

zın yanısıra Batman Üniversitesi 
öğrencileri de katıldı. Sanatçıların 
edebiyat ve müziğin eşsiz bir 
birleşimini sundukları konser din-
leyenlere güzel bir gece yaşattı. 

6 Nisan’da ise, Batman Adliyesi 
Adalet Komisyonu Başkanı Ruhi 
Koyuncu, Batman Cumhuriyet 
Başsavcısı Muhammed Emre 
Ejder, Batman Belediye Başkan 
Vekili Serhat Temel, Batman 
Adliyesi’nde görevli hakim ve 
savcılar ile değerli meslektaşla-
rımızın aileleri ile birlikte katılımı 
ile bir gece düzenlendi. Gecede 
Abdal-Haluk Tolga İlhan ve Bahar 
Kültür Merkezi sanatçıları bir 
dinleti sundu. Misafirler türküler 
eşliğinde halaylar çekti. 

Ayrıca etkinlikler kapsamında 
“Karikatürlerle Avukat” adlı karika-
tür sergisi, Batman Yılmaz Güney 
Sineması yanında ve Batman-
ParkAVM’de karikatür sevenlerin 
ziyaretine açıldı.

5 Nisan Avukatlar Günü 
Etkinliklerle Kutlandı
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Uyap ve Ubap Eğitim ve Tanıtım 
Semineri Yapıldı
Yargı sisteminde bir devrim 

niteliğinde olan ve Adalet 
Bakanlığının yargı mercileri eli 
ile yürüttüğü hizmetlere kolaylık 
sağlamak ve yargı faaliyetinde hız-
lılığı ve hizmet kalitesini arttırmak 
üzere geliştirilmiş Ulusal Yargı Ağı 
Projesi (UYAP) sistemde doğruluğu, 
etkinliği en üst düzeyde sağlamak 
amacı ile bugün artık adli yargı, 
idari yargı, Yargıtay, avukatlara ve 
vatandaşların hizmetine sunulmuş 
çok önemli bir entegre projesidir.
Bunun yanında Ulusal Baro Ağı Pro-

jesi’nin de (UBAP) avukatlık mesleği 
açısından getirdiği kolaylıkların 
anlaşılabilmesi ve meslektaşları-
mızca kullanımının pratikleştiril-
mesi adına Türkiye Barolar Birliği 
ve Baromuz tarafından 01.03.2013 
tarihinde Batman Bahçeşehir Koleji 
Konferans Salonu’nda bir eğitim 
semineri düzenlendi.  Baro Baş-
kanımız Av. Ahmet Sevim’in açılış 
konuşmasıyla başlayan seminerde 
Dr. Cengiz Tavuz, Süleyman Gene-
ciBarokart ve E-imza uygulama-
ları hakkında bilgi verirken, UBAP 

proje yöneticisi Banu Terzi ise proje 
hakkında bir sunum yaptı. Meslek-
taşlarımızın kullandığı E-imzave 
bunun kurulumu hakkında Mehnaz 
Melik bir sunum gerçekleştirdi. Av. 
Çağatay Cengiz ve Av. Özgür Eralp 
UYAP Avukat Bilgi Sisteminde bel-
ge imzalama, belge gönderme, bel-
ge tarama, dava ve icra takibi açma, 
dosya masrafı gönderme, dosya 
bilgi, belge ve safahat görüntüle-
me konularında meslektaşlarımızı 
bilgilendirdiler. Seminer soru-cevap 
kısmı ile noktalandı

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel 
Başvuru Semineri Yararlı Oldu
Bilindiği gibi Anayasa Mahkeme-
si’ne bireysel başvurular 24 Eylül 
2012 tarihi itibariyle başladı ve 
beraberinde de birçok soruyu 
getirmiş oldu. Ülke içinde etkin 
olan tüm idari ve hukuki süreç-
lerin tüketilmesinden sonra 
başvurulabilecek ikincil nite-
likteki bir yargı yolumuz olmuş 
oldu. Başvurunun kapsamının 
ne olacağı, kimlerin başvurucu 
olabileceği, başvurunun usul 
ve esaslarının ne olacağı gibi 
sorulara cevap bulunması adına 
Baromuzca 16.03.2013 tarihinde 
Bahçeşehir Koleji Konferans 
Salonu’nda bir seminer programı 
yapıldı. Seminere meslektaşları-
mızın yoğun bir katılım sağladığı 

görüldü. Anayasa Mahkemesi 
Raportörü Doç. Dr. Ali Rıza Ço-
ban ve Ankara Üniversitesi SBF 
İnsan Hakları Merkezi Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak’ın 
katıldığı seminerde Anayasa 
Mahkemesi’ne bireysel başvuru-
nun hukuki süreci, başvurulara 
ilişkin usul ve esas hakkında bilgi 
verildi. Seminer yapılan plaket 
töreniyle son buldu.Seminerde 
tartışılan konulardan biri olan 
Anayasa Mahkemesi yolunu 
tüketmeden Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne bireysel 
başvuru yapılabilir mi konusun-
da seminerde her iki Mahkeme-
ye de paralel başvuru yapılması 
hususunda görüşler sunulmuş-

tu. Ancak Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi bültenimizde de 
yer verdiğimiz 14.05.2013 tarihli 
Hasan Uzun/Türkiye kararı ile 
Anayasa Mahkemesi yolunun 
tüketilmesi gerektiğine ilişkin bir 
içtihatta bulundu.

Batman Barosu Bülten   21   



Faaliyetler

Baromuz Çocuk Hakları Komis-
yonu ve Batman Kent Konse-
yi’nin çalışmaları ile 21.05.2013 
tarihinde Batman Belediyesi 
Konferans Salonu’nda düzenlenen 
Çocuk ve Çocuk Hakları Çalış-
tay’ında “Çocuğum, Haklıyım, 
Farkındayım” sloganıyla çocuk 
haklarına ve çocukların aile için-
de ve sosyal hayatta yaşadıkları 
sorunlara dikkat çekildi. 

Çocuk ve Çocuk Hakları 
Çalıştayı Yapıldı

Çalıştay, Belediye Başkanvekili ve 
aynı zamanda Kent Konseyi Başanı 
Serhat Temel’in açılış konuşma-
sıyla başladı. Batman Valisi Yılmaz 
Arslan’ın konuşmasından sonra An-
kara Barosuna avukatlarından Şa-
hin Antakyalıoğlu ”Çocuk Hakların-
da Güncel Gelişmeler”,  Çocuk ve 
Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Soner 
Ozaner de “Batman’da toplumsal 
kökenli sorunların çocuk psikiyat-
risi klinik pratiğindeki yansımaları” 
konularında, Batman Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk Şubesi,  Sağlık 
Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politi-

kalar İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü yaptıkları çalışmaları 
“Batman’da çocuk ve çocuk hakları 
alanındaki mevcut durumu ve ku-
rumsal gereksinimleri” Batman Vali 
Yardımcısı Soner Karataşoğlu’nun 
başkanlık yaptığı ikinci Oturumda 
ise Batman Belediyesi, Batman 
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 
Batman Barosu ve Batman İnsan 
Hakları Derneği’nin çocuk hak-
larında mevcut durumu anlatan 
sunumlarının ardından çalıştayın 
sonuç ve kapanış değerlendirmesi 
ile sona erdi.
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Faaliyetler

Ülkelerinde iç savaş, siyasi oto-
rite baskısı, ekonomik sorunlar, 
yoksulluk, gibi nedenlerden dolayı 
ülkemize sığınmak zorunda kalan 
mültecilerin gündelik ve toplumsal 
sorunları karşısında maalesef hiç 
de hazırlıklı olmadığımız ortaya çık-
tı. Mültecilerin aramızda yaşamaya 
çalışırken başlıca barınma, zorunlu 
ihtiyaçlar, işsizlik,vb. sorunlar ya-
şadıkları herkesçe görülmektedir. 
Batman Barosu olarak bu güncel 
ve acil sorun karşısında farkındalık 
yaratmak, bu sorunları yetkililerin 
dikkatine sunmak, sivil toplum 
örgütlerini harekete geçirmek ve 
özellikle de mülteci ve sığınmacıla-
ra sunulan hizmetlerin arttırılması-
nı amaçlayan alan çalışmalarında 
bulunduk. Alan çalışmaları sıra-
sında, başta Batman Valiliği olmak 
üzere, ilgili kamu kuruluşları ve STK 

temsilcileri ile görüşerek ilimizde 
yaşamakta olan mültecilerin mev-
cudu, yaşam koşulları ve ihtiyaçları 
hakkında bilgi edindik. Bu bilgiler 
ışığında mülteci ve sığınmacıların 
kendileriyle yaptığımız görüşme-
lerde ise sağlanmakta olan hizmet-
ler ve yardımlar hakkında sorular 
sorarak, temel olarak ekonomik ve 
sosyal haklara erişimleri hakkında 
gözlemlerde bulunduk. 

Çalışmalar kapsamında, baromuz 
Mülteci Hakları Komisyonu oluştu-
rulmuş olup, komisyon üyelerimiz 
Av. Osman Gülçek, Av. Emel Terece, 
Av. Pınar Bulut, Av. Serdar Canpolat 
ve Av. Selma Erbaş,  Mülteci Der-
neği, Helsinki Yurttaşlar Derneği 
ve Van Barosu’nun düzenlemiş 
olduğu Mülteci Hakları Eğitim Se-
minerine katıldılar. Mülteci hakları 
ve mültecilerin yaşadıkları sorunlar 

ve çözümleri konusunda güncel 
bir sorun olması nedeniyle yapılan 
eğitim semineri oldukça faydalı 
oldu. 

25.01.2013 Tarihinde ise, Bat-
man Barosu, Kapasite Geliştirme 
Derneği ve Mülteci Hakları Koordi-
nasyonunun birlikte düzenlemiş 
olduğu Mülteci haklarının kulla-
nılması konulu Batman Eğitim 
Semineri düzenlendi.  Kamu kurum 
kuruluşları temsilcileri, STK temsil-
cileri ve Baromuz Mülteci Hakları 
Komisyonu üyelerinin de katıldığı 
çalışma kapsamında mültecilerin 
yoğun yaşadıkları alanlarda mülte-
ci ailelerine  ziyaretler yapıldı. Çalış-
ma, mültecilerin yaşam koşulları ve 
yaşanan sorunlara dikkat çekmek 
açısından etkili oldu.

Baromuz Mültecilerin Yanında
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Batman Barosu Kadın Hakları 
Komisyonu, 8 Mart Dünya Ka-

dınlar Günü nedeniyle hazırladıkları 
‘Kadına karşı şiddete son’ çalışması 
hakkında bilgilendirmede bulundu.

Baromuz İnsan Hakları Komisyonu 
üyeleri Av. Tamer Öztoprak ve Av. 
Erkan Şenses İHD ve Mazlum-Der 
tarafından kayıplar ve askerlik 
görevini yaparken intihar ettiği ileri 
sürülen 2 askerin aileleri ile birlikte 
20 Nisan 2013 tarihinde yapılan 
basın açıklamasına katıldı.

30 Nisan 2013 Tarihinde Baromuz 
İnsan Hakları Komisyonu adına Av. 
Erkan Şenses, Av. Nuri Mehmetoğlu 
ve Av. Kemal Üner tarafından Arda-
han İli’nde askerlik yaparken intihar 

ettiği ileri sürülen er Mahsum 
Adlığ’ın Sarıkamış Askeri Savcılığı 
tarafından sürdürülen soruşturma-
sına müdahil olundu. Komisyon 
adına Askeri Savcılığa gönderilen 
dilekçede “soruşturmanın geniş-
letilmesi ve olay yerinde tanıkların 
da tekrar tarafların huzurunda 
dinlenmesi suretiyle keşif yapılma-
sı talebinde” bulunuldu.

1 Mayıs 2013 Tarihinde Baromuz 
Kadın Hakları Komisyonu tarafın-
dan birlikte yaşadığı kişi tarafından 
katledilen 19 yaşındaki hamile E.G. 
hakkında basın açıklaması yapıldı. 
Baromuz Yönetim Kurulu üyesi 
Av. Zeynep Yılmaz ve Komisyon 
Başkanı Av. Pınar Bulut tarafından 
yapılan açıklamada yaşanan cina-

yeti ve cinayeti hazırlayan kültürü 
de şiddetle kınandı vecinayetin 
soruşturulmasından davanın her 
aşamasına müdahil olunacağı 
belirtildi. 

Baromuz CMK Komisyonu tarafın-
dan CMK müdafiliği yapan mes-
lektaşlarımıza “CMK Cep Kitabı” 
dağıtıldı. Türkiye Barolar Birliği 
tarafından yayımlanan ve Rıfat 
Çulha, Turgay Demirci ve Feridun 
Yenisey’in yazdığı kitap ile CMK 
hizmeti sunan meslektaşlarımızın 
daha etkili bir müdafilik yapması 
amaçlandı. Kitap ayrıca web sitesin-
de de e-kitap olarak yayımlanarak 
meslektaşlarımızın kullanımına 
sunuldu.

Baromuz Komisyonlarının 
Faaliyetleri

4 Nisan Uluslararası Mayın Bilinci 
Geliştirme Günü nedeniyle 

Atatürk Parkı’nda düzenlenen basın 
açıklamasına Baro Başkanımız Av. 
Ahmet Sevim ile Baromuz üyesi 
çok sayıda meslektaşımız katıldı. 
Mayınsız Türkiye Girişi Batman 
Temsilcisi Hülya Özevin tarafından 
yapılan basın açıklamasında  Tür-
kiye’de mayınlar ve savaş artığı 

patlayıcılar temizlenmedikçe acılar 
ve kayıpların sona ermeyeceği 
belirtildi.

Mesleğe yeni başlayan avukatla-
rın sorunları tartışılarak, çözüm 
yollarının bulunmasında Türkiye 
genelindeki genç avukatların ortak 
iradelerinin bir araya getirilmesi 
amacıyla, tüm baroların meslekte 

beşinci yılını doldurmamış avukat-
ların katılımı ile 19-21 Nisan 2013 
tarihinde Türkiye Barolar Birliği ve 
Bursa Barosu İşbirliği ile Bursa Ba-
rosunun ev sahipliğinde gerçekleş-
tirilen Genç Avukatlar Kurultayı’na 
Baromuzu temsilen Av. Mehmet 
Fatih Güç, Av. Mehmet Selim Demir, 
Av. Emel Terece ve Av. Pınar Bulut 
katıldı.

Barodan Haberler
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Yargı Kararları AİHM Hasan Uzun 
Türkiye Kararı

Hasan Uzun / Türkiye (baş-
vuru no. 10755/13) davasın-
da, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi, oy çokluğu ile 
(5’e karşı 2 oyla), kabuledil-
mezlik kararı vermiştir. Bu 
karar kesindir. Mahkeme, iç 
hukuk yollarının tüketilme-
si kuralının, Sözleşme’nin 
kurduğu insan haklarının 
korunması mekanizmasının 
işleyişi hususunda vazgeçil-
mez prensiplerden biri oldu-
ğunu tekrar vurgulamaktadır. 
T.C Anayasa Mahkemesi nez-
dinde bireysel başvuru hakkı 
sağlayan yeni kanun yolunun 
başlıca özelliklerini inceleyen 
Mahkeme, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin, Sözleşme 
ile korunan hak ve özgürlük-
lere yönelik ihlallerin doğru-
dan ve ivedi olarak telafi ve 
tazmini hususunda Anayasa 
Mahkemesi’ni gerekli ölçüde 
yetkili kıldığını tespit etmek-
tedir.

Olayların Özeti
Başvurucu Hasan Uzun, 1937 
doğumlu ve Muğla’da yaşayan bir 
Türk vatandaşıdır. 1 Haziran 2009 
tarihinde, başvurucu Hasan Uzun’a 
karşı, bir üçüncü şahıs tarafından, 
birbirine komşu iki arsanın sınırının 
belirlenmesi konusundaki ihtilaf-
tan ötürü, tapu kaydının düzel-
tilmesi davası açılmıştır. 22 Eylül 
2001 tarihinde, Muğla Asliye Hu-
kuk Mahkemesi, bilirkişi raporu, ke-
şif tutanağı ve çeşitli tanık beyanla-
rını nazara alarak, Hasan Uzun’a ait 
arsanın bir kısmının, davacı üçüncü 
şahıs adına tesciline karar vermiştir. 
Hasan Uzun, bazı usulî hataların 
varlığı iddiası ile temyiz başvuru-
sunda bulunmuş, Yargıtay, 25 Eylül 
2012 tarihinde, ilk derece mahke-
mesinin kararını onamıştır. Şikâyet-
ler, usul ve Mahkeme’nin oluşumu 
Dava konusu başvuru, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne 3 Ocak 2013 
tarihinde sunulmuştur.

Başvurucu, Sözleşme’nin 6. 

maddesi (adil yargılanma hakkı) ve 
14. maddesini (ayrımcılık yasağı) 
ileri sürerek, dava konusu arsa 
üzerinde, tanıklar ve bilirkişilerin 
huzurunda yapılan keşfin, usule 
aykırı olarak, ilk başta kararlaştırı-
lan günden bir gün önce yapıldığın-
dan ve kendi iki tanığının bu tarih 
değişikliğinden usulünce haberdar 
edilmediklerinden şikâyet etmek-
tedir. Karar, aşağıda isimleri yazılı 
bulunan yedi yargıçtan oluşan 
Daire tarafından verilmiştir.

Guido Raimondi (Italya), başkan,

Danutė Jočienė (Litvanya),

Peer Lorenzen (Danimarka),

András Sajó (Macaristan),

Işıl Karakaş (Türkiye),

Nebojša Vučinić (Karadağ),

Helen Keller (İsviçre), yargıçlar

ve Stanley Naismith, Daire Yazı 
İşleri Müdürü

Yargı Kararları
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Mahkeme’nin Kararı
Madde 35  1: İç hukuk yollarının 
tüketilmesi sorunu

Mahkeme daha önceleri de, 
Sözleşme’ye taraf devletlerden biri 
tarafından, Mahkeme’ye çok sayıda 
başvuru yapılmasına neden olan 
yapısal bir problemden doğan ihlali 
tespit eden bir ilke kararı verme-
sinden sonra oluşturulan iç hukuk 
yoluna dair görüşlerini beyan 
etmiştir. Yapısal bir problemi telafi 
etme hususunda iç hukukta tesis 
edilen bir başvuru mekanizması 
sözkonusu olduğunda, bu konuda 
kendisine yapılmış olan mükerrer 
başvurular hakkında kabuledilmez-
lik kararı vermiştir.

Aynı şekilde, temel hak ve özgür-
lüklerin korunması için kurulan bir 
hukukî yol sözkonusu olduğunda, 
mağdur olduğunu düşünen kişinin, 
bu yolu denemesi gerektiğine 
işaret etmiştir. Türkiye Cumhuri-
yeti Anayasası’nın (Anayasa), 13 
Mayıs 2010 tarihinde değiştirilen 
148. maddesinin 3. fıkrası, Anayasa 
Mahkemesi’ne (AYM), Anayasa 
ve Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi tarafından korunan hak ve 
özgürlüklere dair bireysel başvu-
ruların da, olağan kanun yollarının 
tüketilmesinden sonra incelenerek 
karara bağlanması hususunda yetki 
vermiştir. 6216 sayılı Kanun’un 
Geçici 1. maddesinin 8. fıkrası 
uyarınca, 23 Eylül 2012 tarihinden 
sonra kesinleşmiş kararlar, bireysel 
başvuruya konu olabilmektedir.

6216 sayılı Kanun hükümleri 
uyarınca, Anayasa Mahkemesi’ne 
yapılacak başvurular, AYM Yazı 
İşleri Müdürlüğü’ne, ulusal mah-
kemelere ve AYM’ye iletilmek 
üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış 
Temsilciliklerine, olağan kanun yol-
larının tüketilmesinden itibaren 30 
gün içinde yapılabilecektir. AYM’ye 
başvuru usulü, Yargıtay’a yapılan 
başvuru usulü ile benzerlik gös-
termekte olup, buna ilişkin olarak 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

bugüne kadar herhangi bir sorun 
tespit etmemiştir. Başvuranlar, 
başvurularını ulusal mahkemeler 
aracılığıyla da işleme koydurabil-
diklerinden, karışık bir usulî yol 
izlemek veya AYM’ye bizzat giderek 
başvurularını iletmek külfeti altında 
değillerdir. 30 günlük başvuru 
süresi de esas itibariyle makul olup, 
geçerli bir mazeret ileri sürülmesi 
şartıyla 15 günlük ek başvuru 
süresi de öngörülmüştür. Ayrıca, 
bu başvuru yoluna ilişkin başvuru 
harcı da (yaklaşık 84 EUR) aşırı 
görünmemekte, ayrıca başvurucu-
lar için adli yardımdan faydalanma 
imkânı da sağlanmaktadır.

Mahkeme, AYM’nin, ilgili makam-
lardan her türlü bilgi ve belgeyi 
talep etme yetkisine haiz olduğunu 
ve Daire’ler arasında olası içtihat 
farklılıklarını giderecek usul ve yön-
temlerin de öngörülmüş olduğunu 
tespit etmektedir. Mahkeme, aynı 
zamanda, AYM’nin, ilgilinin hakları-
nın korunmasını teminen kamusal 
makamların eylemlerine karşı 
ihtiyati tedbir kararı verme yetkisi-
nin bulunduğunu ve aynı zamanda, 
6216 sayılı Kanun’un, AYM’nin 
yetkisini, Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi ve Türkiye’nin kabul ettiği 
Protokolleri de kapsayacak şekilde 
düzenlediğini gözlemlemektedir. 
Mahkeme, kanun koyucunun, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’n-
de sağlanan korumaya eşdeğer bir 
koruma mekanizması tesis etme 
niyetinden şüphe etmemektedir. 
Gerçekten, 6216 sayılı Kanun’un 49. 
maddesinin 6. Fıkrası ile 50. madde-
sinin 1. fıkrası ve AYM İç Tüzüğü’nün 
79. maddesinin 1 fıkrasının d bendi 
uyarınca, bireysel başvurunun 
esastan incelenmesi, insan hakları 
ve temel hak ve özgürlüklerin ihlal 
edilip edilmediğinin belirlenme-
sine ve eğer ihlal söz konusu ise, 
ihlale son verecek nitelikte bir telafi 
doğrultusunda hüküm verilmesine 
imkân sağlamaktadır. İhlal, bir yargı 
kararından kaynaklanmakta ise, 
dava dosyası, ihlale son verilmesi 

ve ihlalin sonuçlarının ortadan 
kaldırılması amacıyla yargılamanın 
yenilenmesi için yetkili mahkeme-
ye iade edilebilmektedir. Yargıla-
manın yenilenmesi konusunda 
ilgilinin menfaati olmadığı takdirde, 
başvuru sahibine uygun bir tazmi-
nat ödenmesine karar verilebilir 
veya kendisine yetkili mahkemele-
re başvurarak yeni bir dava açması 
yolunda çağrı yapılabilir. Mahkeme, 
bu hususlardan başka, AYM’de 
hâlihazırda görev yapan üye sayı-
sının 17’ye yükseltildiğini ve ilgili 
kanunla Anayasa Mahkemesi Yazı 
İşleri Müdürlüğü’nün iyi işleyişini 
sağlamaya yetecek ölçüde önemli 
bir kaynak ayrıldığını da tespit 
etmektedir.

Hasan Uzun’un başvurusuna ilişkin 
iç hukuk yolunun 25 Eylül 2012 ta-
rihinde tüketilmiş olduğu ve 6216 
sayılı kanun uyarınca, Anayasa 
Mahkemesi’ne bireysel başvuru 
yolunun 23 Eylül 2012 tarihinden 
sonra kesinleşen kararlar için açık 
olduğu hususları dikkate alınarak, 
Hasan Uzun’un Anayasa Mahkeme-
si’ne bireysel başvuruda bulunmuş 
olması gerektiğine hükmedilmiştir.

Böylelikle, iç hukuk yolları tüke-
tilmediğinden, başvuru hakkında 
kabuledilmezlik kararı verilmiştir.

Mahkeme, ikincillik ilkesi doğrul-
tusunda iç hukuk yollarını tüket-
mekle mükellef başvurucuların 
sunduğu her türlü şikâyeti son 
merci olarak inceleme yetkisi ile, 
Anayasa Mahkemesi’nin içtihadının 
kendi içtihadıyla uyumunu denet-
leme yetkisini muhafaza ettiğini 
hatırlatmaktadır. Bu itibarla, işbu 
karar, sözkonusu bireysel başvuru 
yolunun etkili olup olmadığı konu-
sunda bir husus içermemektedir. 
Bu yolun teoride olduğu kadar uy-
gulamada da etkin olduğunu ispat 
mükellefiyeti savunmacı Devlet’e 
ait olacaktır.

Karar, sadece Fransızca olarak 
yayımlanmıştır.
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Basın Açıklamaları

Toplum yaşamının her alanına ha-
kim şiddet kültürü neredeyse her 
gün kadınlar için yenilenerek fizik-
sel, cinsel veya psikolojik tehdit ve 
saldırılara dönüşmekte ve yaşam 
hakkı ihlaline kadar varmaktadır.  

Son olarak 29 Nisan 2013 günü 
ilimizde, 50 yaşındaki N.B, bir yıl 
önce kaçırarak zorla imam nikâhı 
kıydığı 19 yaşındaki hamile G.E’yi 
tabancayla vurarak karnındaki 
bebeği ile öldürdü.   Bir insanı 
kaçırmak suçtur, iradesi dışında 
bir kimseyi evlendirmek, nikâhı-
nı kıymak günahtır.  Bir suçu ve 
günahı, bu suçtan ve günahtan 
masum bir insanın evlendirilmesi 
ile örtmeye çalışmak, bir kadını 
tüm bu hastalıklı zihniyet ve 
kültüre teslim olmasını isteyip 

bununla terapi etmekle başlamıştır 
bu cinayet.  Bu cinayet taammüden 
işlenmiştir ve tek sorumlusu tetiği 
çeken kişi değildir. Adaleti mutlak 
sükûnet sayan bir kamu otoritesi, 
teslimiyeti irade olarak görün bir 
kültürel yapı yaşanan her cinayetin, 
uygulanan her şiddetin failidir. Ka-
dını en temel insani değerlerinden 
soyutlayarak, iradesiz ve kimliksiz 
bireylere dönüştüren bu kültür 
yaşanan menfur cinayetin ortağıdır. 
Kaçırılan kadınların ya da çocuk-
ların kaderini kendisini kaçıran 
kişini ellerine terk etmenin, namus 
mefhumunun, örfün ve toplumsal 
baskının tüm yükünü bu kadın ve 
çocuklara yüklemenin hiçbir inanç, 
değer ve kültür ile ifade edilemeye-
ceği açıktır.

Kadına yönelik şiddet ve cinayet 
haberlerine karşı toplumdaki du-
yarsızlık,  sorunun henüz toplum-
sal boyutunun bile görülmediğini 
bunca şiddet ve ölümün “aile içi” 
meseleler olarak nitelendirilmesin-
den anlaşılmaktadır. Maalesef top-
lum bu şehrin kadın cinayetleriyle 
anılmasını, şehirde kadın cinayeti 
işlenmesinden daha fazla önem-
semektedir.Bizler Batman Barosu 
Kadın Hakları Komisyonu olarak, 
yaşanan cinayeti de, bu cinayeti 
hazırlayan kültürü de şiddetle 
kınıyoruz. Bu cinayetin soruşturul-
masından davanın her aşamasına 
müdahil olacağız.01.05.2013

Saygılarımızla, 

Batman Barosu Kadın Hakları 
Komisyonu  

Son birkaç aydır Kürt sorunun 
barışçıl yöntemlerle çözülmesi 
konusunda önemli adımlar atıldı. 
Kürt meselesinin şiddet yöntem-
leriyle çözülmeyeceği, meselenin 
aynı zamanda bir hak ve hürriyetler 
meselesi olduğu ve ancak siya-
set kurumunca, siyasi aktörlerce 
çözülmesi gerektiğini yıllardır dile 
getiriyoruz.

Bugün meselenin taraflarının 
iradesinin, toplumun barış yönün-
deki iradesi ile örtüşmüş olmasını 
oldukça değerli buluyoruz ve bu 
süreci şartsız koşulsuz destekle-
diğimizi bir kez daha yineliyoruz. 
Şüphesiz ki, bu uzun ve zorlu bir 
süreç olacaktır ve yine şüphe-
siz bu sürecin en kritik aşaması 
PKK’nin Türkiye sınırları dışına 

çıkması süreci olacaktır. 8 Mayısta 
başlandığı belirtilen çekilmenin, 
çatışmaların, dolayısıyla ölümlerin 
son bulmasının yanı sıra, çözüme 
dair demokratik süreçlerin işlemesi, 
siyaset kurumunun elini güçlendi-
rilmesi ve temel hak ve hürriyetler 
konusundaki taleplerin daha yük-
sek sesle dile getirilebilmesi gibi 
sonuçları da olacaktır. Bu çekilme 
çatışmaların bitmesinden çok daha 
fazla şeyi ifade etmektedir. 

Bizler çekilmenin sorunsuz ya-
şanması konusunda taraflardaki 
hassasiyeti ve iradeyi önemsiyoruz. 
Bu irade barışa olan inancımızı ve 
ümidimizi pekiştirmektedir. Ancak 
yakın geçmişte yaşanan kötü 
tecrübelerden de ders çıkarmak 
gerektiğinden hareketle, büyük 

bedel, çaba ve emekle gelinen bu 
noktadan dönüşün olmaması için 
ve dahası bir tek insanımızın burnu-
nun kanamadan çekilme sürecinin 
tamamlanması için izleme komis-
yonu kurduk. 

Bu komisyon Batman Barosu, 
İHD, Mazlumder, Tabip Odası, Ses, 
Petrol-İş ve Özgür-Der’den müte-
şekkil bir komisyondur. Komisyon, 
çekilme sürecinde Batman’da 
meydana gelebilecek olayları takip 
etme, rapor hazırlama, yaşanan 
sıkıntıların giderilmesi konusunda 
insiyatif alma ve barış yolunda 
üzerine düşen ahlaki ve insani gö-
revleri yerine getirme çabası içinde 
olacaktır.10.05.2013 
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Basına ve Kamuoyuna

5 Nisan 1958 yılında İzmir’de topla-
nan Baro Başkanları her yıl 5 Nisan 
tarihinin Avukatlar Günü olarak 
kutlanmasına karar vermiş ve o ta-
rihten bu yana da bugün Avukatlar 
günü olarak kutlanmaktadır.

Gün vesilesiyle tüm meslektaşla-
rımızın avukatlar gününü kutlar, 
meslektaşlarımız ve yurttaşların 
yargıdan kaynaklı sorunlarına da 
kısaca değinmek isteriz.

Yargının kurucu unsuru olduğu 
kanunlarda açıkça yer alan avu-
katların kanunlardan kaynaklanan 
hak ve yetkilerini kullanamadığı 
zamanları yaşıyoruz. Bir baro teşek-
kül edecek sayıda meslektaşımız, 
Kandıra F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Ku-
rumu’nda yargılamasının bitmesini 
tutuklu olarak beklemektedir. Artık 
Türkiye’de 79 Baro dışında bir de 
‘Kandıra Barosu’ gerçeği ile yaşıyo-
ruz. Salt mesleklerini ifa etmekten 
ötürü ve neredeyse tüm mesaileri-
ni adliyelerde geçiren avukatların 
böylesi kitlesel tutuklamalara 
maruz kalması tarihimizde bir ilktir. 

Savunma kurumunun ve adaletin 
tesis edilmesinin güvencesi olan 
avukatların toplumun tamamın-
ca tepkiyle karşılanan yargılama 
ve tutuklamalara konu olması 
toplumdaki adalet duygusunu ve 
hukuka inancı zedelemektedir. 

Elbette demokratik hukuk devlet-
lerinde kimseye yargısal muafiyet 
tanınamaz ve bu yönde muafiyet 
doğuran düzenlemeler yapılamaz. 
Ancak savunma görevini ifa eden 
avukatların soruşturma ve tutuklu 
yargılamalara maruz bırakılması 
herşeyden önce hukuk devleti 
ilkesini ve daha da önemlisi yurt-
taşların mahkemeler nezdinde hak 
arama özgürlüğünü kısıtlamakta-
dır. Avukatların görevlerini iktidarın 
baskı ve tacizlerine maruz kalma-
dan ifa etmesi mesleğin olmazsa 
olmazıdır. Bu husus evrensel insan 
hakları belgelerinde ve yasalar-
da da yerini almakla, insanlığın 
kabul ettiği ortak bir ilke haline 
gelmiştir. Bu ilkelerin Türkiye’de de 
tam olarak uygulanması başlıca 
dileğimizdir. 

Diğer yandan Batman ilinde çeşitli 
tarihlerde yapılan ve ancak izinsiz 
gösteri suçu olarak nitelenebile-
cek eylemlerin başkaca bir kanun 
maddesini ihlal etmemesine 
rağmen yargının bu durumu Türk 
Ceza Kanunu’nun 220. Maddesi ve 
Terörle Mücadele Kanunu çerçeve-
sinde görerek yurttaşları ağır hapis 
cezaları ile cezalandırdığı bilinmek-
tedir. Terörle Mücadele Kanunu 
yürürlüğe girdiği 1991 yılından 
beri Türkiye’nin Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ndeki sicili ile 

uluslararası insan hakları örgütleri 
nezdindeki saygınlığını zedelemek-
ten başka bir işlev görmemiştir. 
Bu nedenle yargı paketlerinin de 
yargıdaki teamülleri değiştirmediği 
gerçeğinden hareketle, sorunun 
Terörle Mücadele Kanunu ve Türk 
Ceza Kanunu’nun 220. Maddesinin 
kaldırılması ile aşılacağı kanaatin-
deyiz. Kürt sorununun çözülmesi 
ile ilgili silahlı yöntemin devredışı 
bırakılması konusunda, savunma 
makamı ve Barolar olarak sorunun 
diyalog yoluyla tartışılması ve 
çözülmesi sürecini desteklediğimi-
zi defalarca ifade etmiştik. Ancak, 
barış sürecinin de mesleklerini ifa 
ederken tutuklanan avukatlar ser-
best bırakılmazsa eksik kalacağını 
belirtmek isteriz. Bu itibarla tüm 
Batman kamuoyunun yakından 
bildiği barışçıl kimliği ile tanınan Av. 
Mehdi Öztüzün’ün bir an önce ara-
mıza döneceğini temenni ediyoruz. 
Çünkü Mehdi Öztüzün’süz bir barış 
eksik bir barıştır. 

Bu duygu ve düşüncelerle tüm 
meslektaşlarımızın avukatlar günü-
nü kutlarız.

Saygılarımızla.

Batman Barosu Başkanlığı
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Basın Açıklamaları

Din ve vicdan özgürlüğünün bir 
tezahürü olan başörtüsü, yıllardır 
siyasal bir simge olarak nitelendi-
rilip “kamusal hayatta” kişi özgür-
lüğünün, çalışma hürriyetinin ve 
kamu hizmetleri alma hakkının 
kullanımına engel görülmüş ve bu 
nitelemeyle bir soruna dönüştü-
rülmüştür.  Bu hakkın kullanımına 
ilişkin kısıtlamalar kimi zaman 
yasal ve idari düzenlemelere 
dayandırılmış, kimi zaman da fiilen 
uygulanmıştır. Türkiye Barolar 
Birliği Meslek Kurallarında da bu 
kısıtlayıcı anlayışın ürünü olan ve 
avukatların başları açık bir şekilde 
görev yapamayacaklarına ilişkin 
düzenlemenin yürütmesi Danıştay 
8. Dairesi tarafından bir meslek-
taşımızın yapmış olduğu başvuru 
üzerine durdurulmuştur. Danış-

tay’ın ilgili dairesinin bireyin temel 
hak ve hürriyetlerine açıkça aykırı 
olan bu düzenlemenin yürütme-
sini durdurmuş olmasını olumlu 
buluyoruz, destekliyoruz. Gerek 
Danıştay’ın konuya ilişkin kararının 
gerekçesinde gerekse bu karar 
etrafında yapılan avukatlık mesle-
ğinin kamu hizmeti ya da serbest 
meslek olması tartışmasının, hiçbir 
temel hakkın kullanımının önün-
de bir engel teşkil etmeyeceğini, 
bireylerin inanç ve inanmama hür-
riyeti ile çalışma hürriyeti arasında 
seçim yapmaya zorlanamayacağını 
düşünmekteyiz.  Kamu hizmeti 
alma ya da vermek için inançlar-
dan, düşüncelerden, değerlerden 
arındırılmış, renksiz, kokusuz, tatsız 
bir alan yaratma çabası yersiz ve 
imkânsızdır. Kamusal alan ola-

bildiğince siyasaldır. Bu alanda 
sınırlanan her bireysel hakkın 
boşluğunu daha güçlü olan birey 
ve anlayışlar doldurur ki, aksine bu 
durum eşitsizliğin kaynağıdır. Veri-
lecek kamu hizmetini ve hizmetin 
verilme biçimini niteleyen objek-
tifliği ve tarafsızlığı, kişi hürriyetini 
sınırlayacak şekilde yorumlamanın 
günümüz dünyasında bir karşılığı 
kalmamıştır. Bu nedenle başörtüsü 
dâhil, dil, ırk ve cinsiyete dayalı bi-
reyin insan olmaktan kaynaklanan 
hiçbir inanç, değer ve hakkının “ka-
musal alan” gerekçesi ile sınırlana-
mayacağını bir kez daha yineliyor, 
meslektaşlarımızın yargılama faa-
liyetlerinin her alanında başörtüsü 
ile çalışabilmesinin önünü açan bu 
kararı destekliyoruz.26.01.2013

Batman Barosu Başkanlığı

28 Aralık 2011 tarihinde 34 sivilin 
ölümüyle sonuçlanan olayı araş-
tırmak üzere kurulan TBMM İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu 
Uludere Alt Komisyonu, hazırlamış 
olduğu raporu ile siyasi iradenin 
olayın oluşunda ve sonrasındaki 
tutumunda ısrarcı olunduğunu 
bir kez daha ortaya koymuştur.  
Açıklanan raporda, olayın oluşunu 
ve sorumluları tespit etmek yerine, 
resmi bilgiler esas alınarak, sorum-
luların tespitinden özellikle kaçınıl-
mış, kamuoyunun beklentilerinin 
aksine olay adeta örtbas edilmiştir. 
Başta yaşam hakkı olmak üzere ih-
lal edilen hakların tespiti, sorumlu-
ların bulunup cezalandırılması tali 
konularmış gibi, sınır kaçakçılığının 
önleme konusunda öneriler, aile-
lere verilen tazminat ve bağlanan 

maaşlarla vurgu yapılmıştır.  Ra-
porda katledilen grubun sivil olup 
olmadığı hususunu teyit etmek 
için yeterli zaman olduğu halde bu 
imkân iyi değerlendirilemediği be-
lirtilmiş, ancak emir komuta zinciri 
içinde hareket eden sorumluların 
tespiti mümkün iken, “Olay kasten 
yapıldığına yönelik herhangi bir 
delil elde edilememiştir.” şeklinde-
ki değerlendirmesi ile sorumluların 
aklanması ve hatta dolaylı olarak 
katledilen köylülerin suçlanması 
yoluna gidilmiştir. Toplum vicda-
nını derinden yaralayan bu olay ve 
hazırlanan rapor ile Cumhuriyet 
tarihinde benzeri birçok olayda 
failler/sorumlular gizlenerek, yargı-
lanma ve cezalandırmadan bağışık 
kişi ve kurumların varlığı gerçeği ile 
maalesef bir kez daha yüzleşilmiş-

tir.  Kürt sorunun çözümü çabaları-
nın yoğunlaştığı bir dönemde, tüm 
sorunların çözüm adresi olarak 
gösterilen TBMM’nin İnsan Hakları 
Komisyonunca hazırlanan bu rapor, 
sahici, kalıcı barış ümidini zayıflata-
caktır.  Olayın oluşundan bugüne 
kadar geçen uzunca süreye rağ-
men, etkili ve yeterli bir soruşturma 
yapılmayarak Roboskili aileler ve 
kamuoyu oyalanarak, neticede ko-
misyondan beklenenin tam aksine 
bir içerik ve sonuçla aileler bir kez 
daha hayal kırıklığına uğratılmış, 
toplumun siyaset kurumuna inancı 
kırılmıştır. Etkili bir soruşturma 
yapılarak sorumlular bulunmadan 
bu utanç peşimizi bırakmayacaktır. 
26.03.2013   
Batman Barosu Başkanlığı  
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Yeni, sivil ve demokratik bir ana-
yasa; ertelenemez bir toplumsal 
ihtiyaç olduğu gibi, aynı zamanda 
toplumun neredeyse tüm kesimle-
rinin ortak bir talebidir. Toplumun 
bu ortak talebinin siyasi bir ifadesi 
olarak, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nde (TBMM) grubu bulunan siyasi 
partilerin oluşturduğu Anayasa 
Uzlaşma Komisyonu yeni anayasa 
çalışmalarını sürdürmektedir. Yeni 
anayasa yapım sürecinin başla-
masından sonra çeşitli tarihlerde 
bölge barolarımız, gerek anayasa 
yapım yöntemine ve gerekse 
yeni anayasanın içeriğine ilişkin 
görüş ve önerilerini kamuoyuyla 
paylaşmıştır. Barolarımız bu görüş 
ve önerilerini sözlü ve yazılı olarak 
TBMM’ye de sunmuşlardır. Ancak 
yeni anayasa yapım sürecinin geldi-
ği bugünkü aşama, kimi anayasal 
düzenlemelere ilişkin gerçekle-
şen tartışma ve öneriler, yeni bir 
değerlendirme yapılmasını ve bu 
çerçevede ortak görüş ve önerilerin 
sunulmasını gerekli kılmaktadır.

Bilindiği gibi; Cumhuriyetin kurulu-
şuyla birlikte, Türkiye toplumunun 
etnik, dinsel, dilsel ve kültürel 
çeşitliliği yadsınmış; toplumsal 
yaşamın hemen her alanı tek bir 
etnik, dinsel, dilsel ve kültürel kim-
likle tektipleştirilmeye çalışılmıştır. 
Başta Kürt meselesi olmak üzere, 
bugüne kadar yaşanan bütün 
sosyo-kültürel sorun ve ihtilaflar, 
hep bu anlayış ve politikalardan 
kaynaklanmıştır. Bu nedenle; dil, 
din, kültür, vatandaşlık ve devletin 

temel yapısı gibi esaslı konulara 
ilişkin anayasal düzenlemelere dair 
görüşlerimizi tam da bu aşamada 
kamuoyuyla paylaşmayı tarihi so-
rumluluğumuzun bir gereği olarak 
kabul ediyoruz.

 Türkiye’de bugüne kadar geçerli 
olan kurulu düzenin dışlayıcı ve 
ötekileştirici politikalarının yarattığı 
haksızlık ve adaletsizliklerin ve 
bunların yol açtığı tahribat ve trav-
maları onarabilmenin, yeni bir baş-
langıç yapabilmenin ve toplumun 
bütün farklılıklarıyla birlikte eşit ve 
özgür bir şekilde yaşamlarına de-
vam edebilmesinin esaslı araçların-
dan biri de, toplumsal mutabakat 
temelinde oluşturulmuş anayasa-
lardır. Toplumsal bir sözleşme nite-
liğinde olan ve toplumun bir arada 
ve barış içinde yaşamasının temel 
esaslarını belirleyen ve en üst norm 
niteliğinde anayasalar, genellikle 
tarihsel dönemeç noktalarında 
gündeme gelmektedir. Bu çerçe-
vede, yaklaşık yüz yıllık bir tarihsel 
derinliği olan ve son otuz yıldır 
silahlı çatışma içerisinde varlığını 
devam ettiren Kürt meselesinin ka-
lıcı ve barışçıl çözüm arayışı ile yeni 
anayasanın yapım sürecinin paralel 
bir şekilde gelişmesi toplumumuza 
tarihi bir fırsat sunmaktadır.

Bu tarihi fırsatı değerlendirmek ve 
her iki sürece yapıcı destek sunmak 
isteyen biz Doğu ve Güneydoğu 
Baroları, tarihi sorumluluğumuzun 
bir gereği olarak, yeni anayasanın 
kimi hükümlerine ilişkin görüş 
ve önerilerimizi aşağıdaki şekilde 

kamuoyuna sunuyoruz.

I- Anayasaların temel felsefe ve 
ilkeleri, genellikle anayasaların 
“başlangıç” bölümlerinde yer 
almaktadır. Başlangıç bölümleri 
bulunmayan anayasalar olmakla 
birlikte, birçok ülkenin anayasa-
sında başlangıç bölümleri yer 
almaktadır. Özellikle, uzunca bir 
süre yaşanan çatışmalı ortamların 
yarattığı toplumsal dram ve trav-
maların yaygın ve yoğun olduğu 
toplumlarda, toplumsal barışı tesis 
edebilmenin ve barışçıl birlikteliğin 
normatif çerçevesini çizebilme-
nin bir gereği olarak hazırlanan 
anayasaların başlangıç bölümlerin-
de;geçmişte yaşanan adaletsizlik-
lere vurgu yapıldığı, bir daha aynı 
uygulamaların yaşanmayacağına 
dair toplumsal irade ve kararlılığın 
ifade edildiği ve yeni dönemin 
temel değer ve ilkelerine yer 
verildiği bilinmektedir. Türkiye 
toplumunun bir parçasını oluşturan 
başta Kürtler olmak üzere, bugüne 
kadar dışlanan ve ötekileştirilen 
çeşitli toplumsal kesimlerin - 
yaşanmışlıklardan kaynaklanan 
nedenlerle - anayasaya ve anayasal 
düzene karşı derin bir güvensizlik 
duygusuna sahip oldukları gerçeği 
dikkate alındığında, yeni anayasa-
nın başlangıç bölümünde böyle 
bir ifadeye yer vermenin ne denli 
elzem olduğu, kamuoyu tarafından 
takdir edilecektir.

Yeni anayasanın başlangıç bölümü, 
yaşanan tarihi haksızlık ve adalet-
sizliklere vurgu yapmanın yanı sıra,
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her türlü etnik, dini, ideolojik ve 
kültürel referanstan da arındırıl-
malıdır. Bu amaçla; Parlamentoda 
çoğunluğu bulunan Adalet ve 
Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Barış 
ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) “baş-
langıç” bölümüne ilişkin Anayasa 
Uzlaşma Komisyonuna sundukları 
metinler birleştirilerek yeniden 
kaleme alınmalıdır. Barolarımız, 
yeniden kaleme alınacak metin-
de; “….Türkiye toplumunun farklı 
dil, din, inanç ve kültürlere sahip 
topluluklara yapılan haksızlığın 
bir daha yaşanmayacağı inanç ve 
kararlılığını ifade eden biz Türkiye 
halkı…” şeklindeki bir ifadeye yer 
verilmesinin doğru olacağı kanaa-
tindedir.

 II- Türkiye, farklı dil, din, inanç ve 
kültürlere sahip bir toplumsal ya-
pıya sahiptir. Son olarak yapılan bir 
araştırmaya göre, Türkiye’de etnik 
kimliğini “Kürt” olarak tanımla-
yan 15 milyona yakın bir topluluk 
bulunmaktadır. Bu büyüklükte 
olmazsa bile, farklı etnik özelliklere 
sahip ve farklı diller konuşan başka 
topluluklar ve vatandaşlarımız da 
bulunmaktadır.

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

III- Yeni anayasada, devletin “cum-
huriyet” olan şekli ile “demokra-
tik” ve “insan haklarına dayanan”-
niteliği dışında değiştirilemeyecek 
hükümlere yer verilmemelidir. 

Özellikle, yürürlükteki Anayasada 
yer alan, “Atatürk ilkeleri ve inkı-
lapları” , “laiklik” ve “devletin ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bütünlü-
ğü” gibi, bugüne kadar toplumun 
farklı kesimlerinin hak ve özgürlük 
taleplerini bastırmada ve sınırlama-
da referans norm olarak kullanılan 
kavramlara değiştirilemez hüküm-
ler arasında yer verilmemelidir.

Barolarımız; “demokrasi”, “insan 
hakları” ve “hukuk devleti” gibi 
temel evrensel değer ve ilkelerin, 
bireylerin din ve vicdan özgürlük-
lerini korumada yeterli güvence 
oluşturduklarından dolayı, “laiklik” 
kavramına ayrıca değiştirilmeyecek 
maddeler arasında yer vermeye 
gerek bulunmadığını değerlendir-
mektedir.

IV- Kimi siyasi partilerin Anayasa 
Uzlaşma Komisyonuna sunduk-
ları öneri metinlerinde yer alan ve 
egemenliği -isim anılarak- tek bir 
etnik unsura ait kılan teklifler, yeni 
anayasanın herkesin anayasası 
olması gerektiğine ilişkin yaklaşım-
la bağdaşmadığı gibi, eşitlik ilkesi 
ve kardeşlik hukukuyla da bağdaş-
mamaktadır. Egemenliğin yegâne 
kaynağı halkın iradesi ve hukukun 
üstünlüğüdür. Barolarımız, bu 
konuda da herhangi bir etnik vurgu 
yapmadan anayasada “egemenlik 
kayıtsız ve şartsız halkındır veya 
milletindir.” şeklinde bir hüküm 
bulunmasını önermektedir.

V- Öte yandan yeni anayasada-
ki “vatandaşlık” düzenlemesi de; 
etnik atıf ve kavramlar içerme-
melidir. Nüfusun daha büyük bir 
bölümünü de oluştursa, vatan-
daşlık, herhangi bir etnik kümenin 
ismiyle tanımlanmamalı; vatandaş-
lık tanımı, devletin toplumun belirli 
bir kesimine ait olduğu anlayışına 
yol açacak bir nitelikte olmamalıdır. 
Vatandaşlık tanımı, Türkiye Cum-
huriyetinin bütün vatandaşlarını 
kapsamalıdır. Tek bir etnik-kültürel 
kesime atıfla yapılacak bir düzen-

leme, dışlayıcı ve eşitliğe aykırı 
olduğu gibi, toplumsal barışa da 
hizmet etmeyecektir.

VI-Başta Kürtler olmak üzere, 
anadilleri farklı olan Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşlarının anadilinde 
eğitim hakkı anayasal güvence 
altına alınmalıdır. Artık “anadilde 
öğretim m? anadilde eğitim? Veya 
anadilinde eğitim veya seçmeli 
ders mi?” gibi yapay ve gereksiz 
tartışmalar bir yana bırakılmalıdır. 
Anadilleri Türkçe olmayan toplum-
sal kesimlere yapılan yüz yıllık bir 
haksızlığın, anayasal düzenleme 
dışındaki bir formülle çözümü 
düşünülemez. Anadilinde eğitim 
gibi temel bir insani hak, anayasal 
hükümlerin altında bir norma bıra-
kılarak geçiştirilemez. Barolarımız 
ana dilinde eğitim hakkının kesin ve 
emredici bir düzenleme şeklinde 
anayasada yer almasını önermek-
tedir. Yeni anayasada, “ana dilinde 
eğitim temel bir haktır. Devlet 
vatandaşlarının ihtiyaç ve talepleri-
ni gözeterek anadilinde eğitim için 
gerekli düzenlemeleri yapar.” biçi-
minde bir hüküm yer almalıdır.

VII- Hâlihazırda devletin siyasi ve 
idari yapılanması, dünyada örneği 
kalmamış ölçüde katı merkeziyetçi 
bir nitelik arz etmektedir. Türki-
ye’nin sosyal, kültürel ve ekonomik 
gerçeklerine aykırı bir biçimde salt 
ideolojik tercihler nedeniyle oluş-
turulan bu katı merkeziyetçi yapı, 
çağımızın demokrasi anlayışına ay-
kırı olduğu gibi, Türkiye’nin gelişim 
dinamiklerine ve çağdaş yönetim 
tarzına da aykırılık arz etmektedir.

Bu nedenle; ülkenin coğrafik ve 
bölgesel sosyo-kültürel yapısı da 
dikkate alınarak, bölgesel yöne-
timlerin oluşturulmasını ve yerel 
yönetimlerin güçlendirilmesini 
öngören bir âdemi merkeziyetçi 
sisteme geçilmelidir. Böyle bir ya-
pılanma; kamu hizmetlerinin etkin 
ve verimli bir şekilde sunulmasına, 
yerel demokrasinin güçlendirilme-

Basın Açıklamaları
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sine, demokratik siyasal kültürün 
yaygınlaşmasına hizmet edeceği 
gibi, Kürt meselesinin çözümüne 
katkı sunacaktır. Bu amaçla bir an 
önce Avrupa Yerel Özerklik Şartına 
konulan çekinceler kaldırılmalı, bu 
Şartta yazılı olan ilkelere uygun bir 
düzenlemeye yeni anayasada yer 
verilmelidir.

VIII- Türkiye toplumu etnik, dilsel 
ve kültürel açısından çeşitlilik arz 
ettiği gibi, din ve inançlar bakımın-
dan da zengin bir dokuya sahiptir. 
Toplumun bu zengin inanç dokusu 
gözetilerek, bütün din ve inançlar 
karşısında devletin mutlak taraf-
sızlığı sağlanmalıdır. Demokrasi-
nin temel ilkelerinden biri olan 
çoğulculuk, devletin dinler ve 
inançlar karşısında eşit mesafede 
bulunmasını, bunlardan herhan-
gi birinden yana ya da ona karşı 
bir tavır içerisinde bulunmasını 
yasaklar. Toplumsal barışın sağlan-

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

Değerli basın mensupları;

Barolarımız; birkaç ay önce baş-
latılan, 21 Mart Newroz Bayramı 
etkinliği sırasında Diyarbakır’da 
kamuoyuna da duyurulan; Kürt 
meselesinin barışçıl çözümüne 
ilişkin gelişmeleri büyük bir ilgi ve 
memnuniyetle izlemektedir. Si-
lahların susmasından sonra, birkaç 
gün önce açıklanan silahlı güçlerin 
çatışma alanlarını terk ederek Tür-
kiye sınırlarının dışına çıkacağı kara-
rını, somut ve tarihi bir adım olarak 
görmekteyiz. Bu sürecin selametle 
ve tek bir insanımızın yaşamına mal 
olmadan tamamlanması için başta 
devlet yetkilileri ve kamu görev-
lileri olmak üzere ilgili herkesi iyi 
niyet ve sorumluluk içinde hareket 
etmeye davet ediyoruz.

Başta siyasal partiler olmak üzere, 
toplumun tüm kesimlerini, ideolo-
jik ve politik mülahazaları bir yana 
bırakıp, bu tarihsel sürecin sorum-
luluğuna uygun olarak sürece katkı 
sunmaya, Türkiye’nin toplumsal 
barışına omuz vermeye davet 
ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla sunuyoruz.

Adıyaman Barosu - Ağrı Barosu 
Batman Barosu - Bingöl Barosu

Bitlis Barosu - Diyarbakır Barosu 
Hakkâri Barosu- Kars Barosu

Mardin Barosu - Muş Barosu - Şanlı-
urfa Barosu - Şırnak Barosu

Van Barosu

 

Batman Barosu Bülten   33   

11.06.2013 Tarihinde İstanbul 
Çağlayan Adliyesinde meslektaş-
larımız, tarihin hiçbir döneminde 
avukatlara reva görülmemiş bir 
muameleyle cübbeleri üzerlerinde 
olduğu halde, yaka paça, tartak-
lanarak, yerlerde sürüklenerek ve 
kelepçelenerek gözaltına alındı. 

Adliyelerin adaletin tesis ettiği 
yerler, avukatların da adaletin 
vazgeçilmez unsurları olduğu 
unutularak ve daha kötüsü meslek-
taş olarak kabul edilen Başsavcının 
emri ile avukatların adliye dışına 
çıkarılması, gözaltına alınması 
bizler için kabul edilemez bir tu-
tumdur. Bilinmelidir ki, avukatların 
polis zoruyla adliyeden çıkarılması 
avukatları küçük düşürmemiş, bu 

emri verenlerin ve uygulayanların 
meşruluğunu ve adalet sistemini 
tartışmaya açmıştır.  

Avukatlık mesleğinin doğasından 
kaynaklanan bağımsızlığı ve özgür-
lüğünün sistemli bir biçimde zayıf-
latıldığı bu dönemde adliye içinde, 
avukatın tüm değerlerini temsil 
eden cübbesiyle saldırı yapılmış 
olması, avukatı adalet için bir “ayak 
bağı” gören anlayışın ürünüdür. 

 Tamamen haksız ve hukuksuz bu 
uygulamayla avukata yönelmiş bu 
saldırı sadece birey olarak meslek-
taşlarımızın kişisel haklarına yapıl-
mış bir saldırı değil aynı zamanda 
vatandaşın hak arama özgürlüğü-
ne, savunma hakkına yapılmış bir 
saldırıdır. Sosyal medyaya yansıyan 

polis otobüsünde gömleği yırtılmış 
vaziyetteki meslektaşımızın görün-
tüsünü üzülerek gördük. Açıktır ki 
yırtılan meslektaşımızın gömleği 
değil topyekün bir adalet sistemi 
ile Anayasada belirtilen “Hukuk 
Devleti İlkesi”dir. 

Bizler, avukat tarafından temsil 
edilen tüm hak ve özgürlükleri 
bıkmadan ve usanmadan savuna-
cağımızı kamuoyuna ilan ediyor,  
meslektaşlarımıza yapılan bu 
saldırıyı şiddetle kınıyor ve saldı-
rıya uğrayan meslektaşlarımızın 
yanında olduğumuzu kamuoyuna 
ilan ediyoruz.

Saygılarımızla, 

Basına ve Kamuoyuna

Çağlayan Adliyesi’nde Meslektaşlarımıza Uygulanan Polis Şiddeti 
ve Gözaltı İşlemine Karşı Basın Açıklaması



Aramıza Katılan Yeni 
Meslektaşlarımız

22-12-2012 
Av. Mehmet Ali Demir 

11-01-2013 
Av. Ercan Ekmen
 

16-01-2013
Av.Mesut Göner

05-02-2012
Av. Fırat Aydın

01-04-2013
Av. Mehmet Nezir Koyuncu

11-04-2013
Av. Bekir Sıtkı Güneştan

11-04-2013
Av. Mehmet Fatih Güç

Etkinlikler
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. 
Vedat Ahsen Coşar tarafından 
“Avukatlık Mesleğinin Örgütlenişi 
Barolar ve Barolar Birliği” konulu 
seminer verildi. 

İstanbul Barosu eski başkanların-
dan Av. Yücel Sayman tarafından 
‘’ Avukatlığın tarihçesi ve genel 
olarak avukatlık ‘’ konulu eğitim 

semineri verildi. Stajyerlerimiz, Siirt 
Barosu’nca düzenlenen ve Bahçe-
şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim üyesi Prof. Dr. Feridun 
Yenisey ve Dekanı Prof. Dr. Ayşe 
Nuhoğlu’nun konuşmacı olduğu 
eğitim semineri için Siirt’teydi. 

Stajyerlerimiz, Av. Talih Uyar’ın 
sunduğu, İcra İflas Hukuku eğitim 

semineri için Diyarbakır Barosu’nun 
konuğu oldu.

Baro Başkanımız Av. Ahmet Sevim 
stajyer avukatlarla Batman Tapu 
Sicil Müdürlüğü’nde uygulamalı 
çalışma yaptı.  

Stajyerlerimiz

16-01-2013
Av.Mesut Göner

11-04-2013
Av. Bekir Sıtkı Güneştan
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Fidanlar Toprakla Buluştu
2006-2008 Yılları arasında 

Baromuz Başkanlığını yürüten 
merhum Av. Sedat Özevin anısına 
Raman Dağı eteklerindeki Meymu-
niye Köyü’nde Baromuz üyelerince 
fidan dikildi. 13.04.2013 Tarihindeki 
fidan dikme etkinliğine merhum 
başkanımızın ailesi, dostları, Baro 
Başkanımız ve meslektaşlarımız 
katıldı. Etkinlik sonrası merhum 
başkanımızın eşi Hülya Özevin 
Baro’nun böyle bir etkinlik yaparak 
eşini hatırlamasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Geleneksel Futbol 
Turnuvası Gerçekleştirildi
Baromuz bünyesinde geleneksel 

hale gelen futbol turnuvası bu 
sene de yapıldı. Güçlü Spor Tesisle-
rinde oynanan maçlar çok çekişme-
li geçti.

Seregirspor’un şampiyon olduğu  
turnuvada Seregirspor’a şampiyon-
luk kupası Baro Başkanımız tarafın-
dan takdim edildi.

Etkinlikler
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Baromuza Ziyaretler

Maliye Bakanımız
Sayın Mehmet Şimşek’in
Ziyareti

Batman Valisi Sayın
Yılmaz Arslan Ziyareti

Ankara Barosu Başkanı

Sayın Av. Metin Feyzioğlu 
Ziyareti

Batman Ticaret Odası
Ziyareti

Batman Gazeteciler Cemiyeti 
Ziyareti

Batman Kent Konseyi
Ziyareti

İHD Batman Şube
Ziyareti

Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Sayın Av. Vedat Ahsen Çoşar 
Ziyareti

Müsiad Batman Şubesi
Ziyareti
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Avukat Mehdi Öztüzün’ün 
Mektubu
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