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Modern tarihte, toplumsal dönü-
şüm ve değişimler, ekseriyetle 
siyasi ve sosyal buhranlardan çıkış 
arayışları ve mücadelesi ile gerçek-
leşmiştir. Bu mücadelenin netice-
lerinden biri de genellikle toplum 
ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir 
hukuk düzeninin inşası ile mümkün 
olabilmiştir. Ancak Türkiye’de adeta 
sosyolojik kuralları tersyüz eden 
bir direngenlikle dönüşüm erte-
lenmekte, geleceği kurmak yerine 
günübirlik ve iktidarın ihtiyaçlarına 
odaklı kısmi değişikliklerle geçişti-
rilmektedir. 

Türkiye’de kurulu hukuk düzeni, 
toplumun her kesiminin eleştirile-
rine ve değişim konusunda oluşan 
konsensüse rağmen, toplumun 
gerisinde kalarak temas ettiği her 
siyasi, soysal ya da bireysel alanı 
kirletmeye ve arkasında bir mağ-
durlar ordusu bırakmaya devam 
etmektedir.  

Demokratik sistemlerin en temel 
özelliği olan erkler ayrılığının 
bir türlü kurumsallaşamaması, 
yasama, yürütme ve yargının doğal 
işlevlerini icrasını engellemiş, çoğu 
kez biri diğerine baskı aracı haline 
gelmiştir

17 Aralık tarihinde İstanbul’da 
yapılan ve akabinde devam eden 
operasyonlar ile birlikte yaşanan 
gelişme ve tartışmalar, Türkiye’de 
ağır bir siyasi krizin yanı sıra ve 
daha önemlisi bir yargı krizine 
dönüşmüştür. Türkiye Cumhuriye-

ti’nin kuruluşundan beri, olağan, 
çağın ihtiyaçlarına cevap verecek 
bir hukuk sistemi kurulmamış bu 
nedenle kriz dönemlerinde yargı, 
onarıcı rolünün tam tersine krizin 
ve tartışmaların bir parçası haline 
gelmiştir. Maalesef bugün yaşa-
nan siyaset ve yargı krizi yıllardır 
süregelen yargının bağımsızlığı ve 
tarafsızlığı konusunda tartışmaların 
dikkate ve ciddiye alınmamasından 
kaynaklanmıştır.

Ortaya çıkan siyasi çatışma ve 
bölünmüşlüğün yargı dünyasında 
çok daha belirgin şekilde karşılık 
bulması, krizin aşılması konusunda 
ortaya konan pratik, Türkiye’nin 
geleceği açısından ciddi bir tehlike-
ye işaret etmektedir. Yargı erkinin 
yargısal faaliyetleri eliyle koruması 
gereken hukuki yararın günlük 
siyasi tartışma ve bölünmüşlüklere 
kurban edilmesi, toplumun sadece 
bugünü değil geleceğini ciddi 
şekilde etkileyecektir. 

Son günlerde yaşanan gelişmeler-
le, hiçbir demokratik sistemde ve 
toplumda görülmeyecek şekilde, 
yargı siyasal güçler arasında parça-
lanmış ve siyasal güçler ellerinde 
bulundurdukları güç üzerinden bir 
diğerini yargı yoluyla rehin alma 
noktasına gelmiştir ve neticede 
yargı bir bütün olarak tartışılır hale 
gelmiştir.  

Yargı erki, başta Kürt meselesi ve 
bu meselenin kaynaklık ettiği diğer 
toplumsal sorunların çözümünde, 

insan haklarını ve özgürlükleri esas 
alan ve adil bir çözüm sağlayıcı rol 
üstlenmesi gerekirken maalesef 
aksine, siyasal, sosyal toplumsal 
farklılıkları bastırıcı bir işlev gör-
müştür. Geldiğimiz nokta itibariyle, 
“Türk Milleti” adına kullanılan yargı 
yetkisi ve kararlarının “Türk Milleti” 
tarifi içinde değerlendirilen hiçbir 
siyasi ve toplumsal kesimce sahip-
lenilmemesi trajiktir. 

Yaşanan tartışmaları fırsata çevi-
rerek, yeniden yargılama yolunun 
tartışıldığı bu dönemde,  olağanüs-
tü mahkeme ve yargılama usulle-
rini ve buna kaynaklık eden yasal 
düzenlemeleri bir bütün olarak kal-
dırarak ve meşruluğu kalmayan bu 
mahkemeler eliyle verilen dosyala-
rın tamamında yeniden yargılama 
yoluyla açmak gerekmektedir.

Adil bir hukuk düzeni ancak bütün 
bir toplumun güvenini sağlayan bir 
düzendir. Bu düzen sağlanmadığı 
müddetçe, hep birlikte güvensizlik 
ve mutsuzluk içinde yaşamaya 
mahkûm kalacağız. 

  Saygılarımla,

 

  

Av. Ahmet Sevim
Batman Barosu Başkanı
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Üçüncü sayımız  ve yeni sayımızla 
çoğalan keyfi ve heyecanı ile tüm 
meslektaşlarımız ve okuyucularımı-
za merhaba diyoruz. Bu sayımızın 
2013 yılını geride bıraktığımız za-
manlarda sizlerle buluşacağı düşün-
cesiyle  , herkese sağlıklı ,huzurlu ve 
her konuda başarılı bir yıl diliyoruz. 
Barışın ve kardeşlik umutlarının arttı-
ğı ve ertelenmediği, tüm beklentile-
rin karşılanacağı, sorunların çözüme 
kavuşacağı, bir yıl diliyoruz. 

Baromuz , en önemli ve temel 
sayılan görevlerinden biri olan İnsan 
Hakları Mücadelesi  görevinin gereği  
, 10 Aralık İnsan Hakları Gününün 
sağladığı fırsat ile bir açıklama ya-
yınladı. İnsan Hakları ve Mücadelesi 
adına çok önemli ve gerekli tespit-
lerin ve çözüm önerilerinin yapıldığı 
açıklamaya bültenimizde de yer 
vererek ele alınan konulara dikkat 
çekmeyi, altını çizmeyi amaçladık. 

Roboski…. Katliamdan bu yana 
geçen iki yıla rağmen sorumluları 
hakkında etkin ve yeterli bir soruş-
turma yapılmaması  ve faillerinin 
gizlenmeye çalışılması karşısında  ve 
unutturulmaya çalışılmasına inat , 
bu yıl da 10 Aralık’ta Roboski’deydik 
.  Baromuz ve Bölge Baroları Temsil-

cileri Roboski’de yaşanan katliamın 
sorumlularının ortaya çıkarılmasını 
istediler. Biz de hala açık bir yara 
olan bu katliamı unutturmayacağız 
ve takipçisi olacağız.

Kadın Hakları Komisyonumuz adına 
aktif ve faydalı bir dönem oldu. 
Komisyon , Kadın Haklarına dikkat 
çekmek ve Kadına Karşı Şiddete 
hayır demek için saha çalışmaları 
yaptı. Kentimizin kadınları ile buluş-
tu. Sorunlarının çözümü için hakları 
ve başvurabilecekleri hukuki yollar 
ile ilgili bilgilendirme yaptı. Ayrıca 
Komisyon ,  Psikolog Zehra Tosun’un 
katıldığı eğitim çalışmasındaydı. Ba-
romuz Kadın Hakları Komisyonu’nu 
çalışmalarından dolayı kutluyor, 
devamını bekliyoruz.

Geçtiğimiz sayıda duyurduğumuz 
Batman Barosu Av. Sedat Özevin 
İnsan Hakları Okulu, 7 hafta süren 
eğitim dönemindeki çalışmalar ile  
herkes için faydalı oldu. Bu sayımız-
da okulun tüm çalışmaları haber ve 
fotoğraflarına da  yer verdik. Okulu-
muz bu yıl sona erdi ama bir sonraki 
eğitim dönemin de de bir arada 
olmayı umut ediyoruz. Katkı sunan 
tüm misafirlerimize de teşekkür 
ediyoruz.   

Baromuzun , ülke ve kent günde-
minde olan tüm konuları yakından 
ve etkili olarak takip ettiği bir dönem 
oldu. Bültenimizde , bu faaliyetlere 
de yer verdik.

Stajyerlerimiz , Avukatlık Hukuku 
Eğitimini tamamladı. Önümüzdeki 
dönemde Uygulamada Avukatlık 
ve Hukuk Uygulamaları Programı 
ile staj eğitim çalışmaları devam 
edecek. Diyarbakır Barosu Kurgusal 
Dava Yarışmasında birinci olan staj-
yerlerimizi biz de yayın kurulu olarak 
tebrik ediyoruz.

Bültenimize bu sayıda destek veren 
meslektaşlarımıza teşekkür ediyo-
ruz ama yetmez daha fazla katkı ve 
destek bekliyoruz. Gelecek sayıda 
daha fazla katılım ile buluşmayı ümit 
ederiz.

Yayın Kuruludan
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Toplumsal ilişkilerin hukuk ku-
rallarına bağlandığı günümüzde, 
İnsanlık; tüm zamanların en ileri 
gelişmişlik seviyesine ulaşmasına 
rağmen, ne yazık ki henüz hukuk-
suzluklukarın tamamen ortadan 
kaldırılması sonucunu doğuracak 
seviye gelememiştir. 

Toplumsal gelişmişliği sağlayan 
önemli faktörlerden biri olmasının 
yanında başta toplumsal barış ve 
güvenliği sağlama gibi birçok fonk-
siyonu içinde barındıran Hukuk 
Düzeninin, önemli ve insan hayatını 
büyük ölçüde etkileyen alanlardan 
biri olan Ceza Hukuku; kişi davra-
nışlarını sınırlandırıp denetim altına 
alarak, kişilere yümlülükler yük-
lemekle yetinmeyip belirlenmiş 
davranışlarda bulunanların ceza-
landırılmasını da sağlamaktadır. 

Topumsal sözleşme olarak ta 
tanımlanan Devlet; kendine devre-
dilen  yargılama ve cezalandırma 
yetki (veya hakkı) ile kişileri yar-
gılayarak cezalandırmakta ise de 
zamanaşımının da içinde olduğu 
bazı durumlarda cezalandırmaktan 
vazgeçebilmektedir. 

Zamanaşımı Kavramı

Kanunda belirlenen sürelerin geç-
mesi ile devletin yargılama ve ce-
zalandırma sorumluluğu (yetkisi)’ni 
sona erdiren zamanaşımı, Ceza 
Hukukunda iki tür olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Dava Zamanaşımı ve 
Ceza Zamanaşımı. 

Kanunda belirlenen cezai müeyyi-
deler öngörülen suçlar için yine ka-
nunda belirtilen sürelerin geçmesi 
ile yargılama hak (veya yetkisinin) 
sona ermesi hali olan Dava zama-
naşımı; yargılama yetkisini özenli 
kullanmayan Devlet’in; beceriksiz-
liği veya ihmali ile yükümlülüğünü 
yerine getirmemesi karşılığında 
(bir nevi kendini ödüllendirerek) 
yargılama ve cezalandırma yüküm-
lülüğünden kurtuluşu sonucunu 
da doğurmaktadır. Düzenli aylık 
alan ve görevine devam eden 
memurun yıllarca bulun(a)maması 
örneğinde olduğu gibi; yıllarca 
işlem yapılmayarak; önemli sayıda 
dosyanın zamanaşımına uğraması, 
diğerlerinin de sürelerinin dolma-
sının beklenmesi,  süre sonunda 
zamanaşımına uğradığı gerekçesi-
ne sığınılmasının başka bir izahının 
olamayacağı açıktır.

Çoğunluğu Tarihsel adıyla anılma-

sına dahi tahammül gösterilmeye-
rek Şark, Doğu, Güneydoğu, Fıratın 
Doğusu gibi sıfatlarla tanımlanan 
Kürdistan Bölgesinde; Bölge dışın-
dakilerin de (çoğunluğu) Kürtlere 
yönelik olan Faili Meçhul Cina-
yetler, Kayıplar, Gözaltında Kayıp/
Ölüm ve diğer Hukukdışı ölüm 
olaylarına ilişkin soruşturma dos-
yalarının bir kısmı zamanaşımına 
uğradı, diğerlerinin de sürelerinin 
dolmasının beklendiği günümüze 
kadar, Devleti oluşturan erklerin, 
zamanaşımına karşı önlem almakta 
çaba göstermediği de nazara alındı-
ğında, zamanaşımı failler açısından 
gizli af olarak değerlendirilebilse 
de, Devlet açısından sorumluluktan 
kurtulma fonkiyonu olarak işlev 
gördüğü daha anlaşılır olmaktadır. 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Ko-
misyonu, “Terör ve Şiddet Olayları 
Kapsamında Yaşam Hakkı İhlalleri-
nin İncelenmesine Yönelik Alt Ko-
misyon” raporundaki: Faili meçhul-
lerin ortaya çıkarılması, faili firarda 
olanların yakalanarak hukuk önüne 
çıkarılması ve zamanaşımının kimi 
insan hakkı ihlallerinde hukukun 
içini boşaltan bir sonuca dönüş-
memesi hem evrensel hakların 

Av. Nuri Mehmetoğlu

makaleler

Faili Meçhul 
Cinayetler ve 
Zamanaşımı
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hem de devlet-vatandaş ilişkilerini 
iyileştirmenin bir gereğidir. Diğer 
taraftan bu husus geçmişte yaşa-
nan haksız uygulamaların olumsuz 
sonuçlarını ve yaşattığı maliyetleri 
rehabilite etmede önemli katkı sağ-
layabilecektir. Unutulmamalıdır ki 
hakikatler iyileştirir, özgürleştirir ve 
birlik için gerçekçi zemini oluşturur. 
şeklindeki tespiti de söylediklerimi-
zi doğrulamaktadır.

Hukuk Sistemleri; Venedik Ko-
misyonunun: Geçmişte işlenen 
insanlık suçlarının soruşturulma-
sının, eylemin gerçekleştirildiği 
tarih itibariyle uluslararası hukuka 
göre insanlığa karşı işlenen suç 
olarak kabul ediliyorsa “kanunilik” 
ilkesine aykırı olmadığı, işlendi-
ğinde medeni uluslar tarafından 
tanınan genel hukuk ilkelerine 
göre yargılanmasına ve cezalan-
dırılmasına engel olunamayacağı 
kuralı, AİHM’in Korbely-Macaristan 
ve Kononov-Litvanya kararları ile  
BM Siyasi ve Medeni Haklar Ulusla-
rarası Sözleşmesi (15. Maddesi)’nde 
olduğu gibi, İnsanlığa karşı suçlarda 
istisnalar getirme eğilimindedir. 
Zamanaşımına istinalar getiren; 
“Savaş Suçlarında ve İnsanlığa 
Karşı Suçlarda Zamanaşımının 
Uygulanmamasına Dair Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesi” ve “İnsanlığa 
Karşı Suçlarda ve Savaş Suçlarında 
Zamanaşımının Uygulanmama-
sına Dair Avrupa Sözleşmesi’ ile 
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 
yargılama yetkisine giren suçlarda, 
zamanaşımına ilişkin hükümlerin 
uygulanmayacağının kabul edildiği 
Roma Statüsü’’ne Türkiye taraf 
değildir.

Faili Meçhul Cinayetlere Uluslarara-
sı Hukuk Kurallarının uygulanarak 
zamanaşımı kapsamından çıkaı-
labilmesi için öncelikle İnsanlığa 
karşı suç kategorisinde kabul 
görmesi gerekmektedir. Nuren-
berg, Ruanda ve Roma Uluslararası 
Ceza Mahkemeleri kararlarında 
Yaygın ve Sistematik Bir Saldırının 
Parçası olarak Ayırımcılık Temelin-

de, Sivillere Karşı Doğrudan yapılan 
eylemler İnsanlığa karşı suç olarak 
kabul edilmesi dikkate alındığında; 
Salt Yaşam Hakkı İhlalinin İnsanlığa 
karşı suç olduğundan zamanaşı-
mından istisna edilmesi gerektiği, 
aşamalarda gerekli özen ve çaba 
gösterilmediği hallerde zamanaşı-
mının tartışılamayacağını düşün-
mekte isek te yazının kapasite 
ve konusunu aşacağından ancak 
yürürlükteki kurallar çerçevesinde 
değerlendirme yapabilmemiz 
mümkündür. 

Faili Meçhuller Açısından Zama-
naşımı

Henüz herhangi bir yargılamaya 
başlanmamış Faili Meçhul Cinayet 
ve diğer hukukdışı ölüm dosyaları-
nın, yargılama sonucu hükmedilen 
cezanın infaz edilebilecek zamanını 
belirten ceza zamanaşımı bakı-
mından incelenmesi olası olma-
dığından bu konu ihmal edilerek 
ağırlıklı olarak dava zamanaşımını 
inceleneceğiz.

Yaşam hakkı ihlalinin insanlığa kar-
şı bir suç olduğuna inanıyor olsak 
ta; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
(madde:7)  ve Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası (madde:38/1, 38/2) ‘nda 
yer alan temel hukuk ilkelerinden 
olan Kanunilik ilkesi ile Ceza Huku-
ku ilkelerinden, istisnai olarak lehe 
kanunun uygulanabilen, geçmişe 
uygulanmazlık ilkeleri ile 765 sayılı 
Türk Ceza Kanununda insanlığa 
karşı suçlar diye bir suç kategorisi-
nin olmaması, Türkiye’nin İnsanlığa 
karşı suçların zamanaşımına tabi 
olmadığına dair sözleşmelere  
taraf olmaması nedenlerinden, 1 
Haziran 2005 tarihinden önceki 
suçların insanlığa karşı suç olarak 
nitelendirilerek  zamanaşımına uğ-
ramadığı iddiasının (yargı makam-
larınca) kabul görmeyeceği (ve eski 
kanunun aynı zamanda lehe kanun 
olması nedeniyle de) faili meçhul 
cinayetler mülga 765 s. Türk Ceza 
Kanunu hükümlerine göre ince-
leneceğinden, Türkiye, Uluslarası 
belgelere taraf olup hukuki mev-

zuat değişikliğine gitmeyip, Faili 
Meçhul Cinayetlerin İnsanlığa karşı 
suç olarak kabul edilmedikçe, (1 
Haziran 2005 öncesi olaylara) 765 
s. TCK hükümlerinin uygulanması-
na devam edilecek. 

Dava zamanaşımı bakımından; 
uygulama birliği sağlayan 36/15 
sayı ve 03.06.1942 tarihli Yargıtay 
İçtihadı Birleştirme Kararı ve 1/1 
sayı ile 09.01.1988 tarihli Askeri 
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı 
doğrultusunda 765 sayılı Türk 
Ceza Kanunu (m.102)’nda geçen 
‘’cezalarını müstelzim cürümlerde’’ 
ibaresinin geçtiği hükümlerde ön-
görülen cezanın üst sınırı dikkate 
alınmaktadır.

Faili Meçhul Cinayet ile diğer 
hukukdışı ölümlü olayların tama-
mı yurtiçinde olduğundan (765 s. 
mülga TCK 102/son) dava zama-
naşımına tabi olup çoğunlukla 765 
s. Kanunun 450/3, 450/4, 450/5 
maddeleri kapsamında olduğun-
dan karşılığı ağırlaştırılmış müeb-
bet ağır hapis cezasıdır.

765 s. TCK’nun, ‘’Kanunda başka 
türlü yazılmış olan ahvalin ma-
adasında hukuku amme davası 
ağırlaştırılmış müebbet ağır 
hapis ve müebbed hapis cezalarını 
müstelzim cürümlerde yirmi sene 
geçmesile ortadan kalkar. (102/1), 
Dava zamanaşımı, tamamlanmış 
suçlarda suçun işlenildiği gün 
mütemadi ve müteselsil cürümler 
hakkında temadi ve teselsülün 
bittiği gün başlar. (765 s. TCK 103) 
hükümleri gereği; Faili Meçhul Ci-
nayet olaylarına ilişkin dosyalar 20 
yıllık dava zamanaşımına tabi olup 
halen uygulama bu şekilde devam 
etmektedir. 765 sayılı mülga Türk 
Ceza Kanununda, meri 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunundaki gibi ço-
cuklar için ayrı bir dava zamanaşımı 
süresi belirtilmemiş.

Henüz failleri bulun(a)mayan 
Faili meçhul dosyalarda (durma 
sebepleri) pek sözkonusu olmazsa 
da; 765 s. Kanun (madde 107.)’da 
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sayılan izin, karar, bekletici me-
sele nedenlerinin varlığı halinde 
dava zamanaşımı durur; nedenle-
rin ortadan kalkması ile durduğu 
yerden tekar devam eder. 5237 s. 
kanun(m.67)’da fazladan hak-
kında kaçak olduğu hususunda 
karar verilmiş olan fail içinde 
karar kaldırılıncaya kadar zama-
naşımının duracağı belirtilmiştir. 
Kanunda durma sebeplerinden 
kaynaklı, uzamaya herhangi bir 
sınır getirilmediğinden durma 
sebebi varoldukça dava zamana-
şımı da duracaktır. 765 ve 5237 
s. Kanunlar dışındaki kanunlarda 

değişik durma ve kesme neden-
leri belirtilmiş ise de Faili Meçhul 
Cinayet olaylarını etkilemeyecek 
hükümlerdir.

Dava zamanaşımını kesen neden-
ler; durma nedenlerindan farklı 
olarak, o ana kadar geçmiş zama-
naşımı süresini sona erdirerek ye-
niden başlatır. “Ancak bu sebepler 
müruru zaman müddetini 102’nci 
maddede ayrı ayrı muayyen olan 
müddetlerin yarısının ilâvesiyle 
baliğ olacağı müddetten fazla 
uzatamaz.” (765 s. TCK 104/son) 
hükmü ile müteaddit kesilmeler 

olsa bile Faili Meçhul Cinayet 
olayları bakımından 20 yıl olan 
Dava zamanaşımını kesen neden-
lerin varlığı halinde ancak 30 yıla 
çıkabilecektir.

765 s. TCK (m.105)’da: Kanunun 
bir seneden aşağı müruru zaman 
tâyin ettiği hallerde her türlü usulî 
muamele müruru zamanı keser 
hükmü var ise de Faili Meçhul 
Cinayet olayları bakımından, Dava 
zamanaşımını kesen sebepler, 
765 s. TCK m.104’te: 1-Mahkumi-
yet hükmü, 2-Yakalama, tevkif, 
celb veya ihzar müzekkereleri, 

makaleler
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3-Adli makamlar huzurunda 
maznunun sorguya çekilmesi, 
4-Maznun hakkında son tahkika-
tın açılmasına dair olan karar ve 
5-Cumhuriyet müddeiumumisi 
tarafından mahkemeye yazılan 
iddianame; 5237 s. TCK m. 67/2’de 
ise: 1- Şüpheli veya sanıklardan 
birinin savcı huzurunda ifadesinin 
alınması veya sorguya çekilmesi, 
2- Şüpheli veya sanıklardan biri 
hakkında tutuklama kararının 
verilmesi, 3- Suçla ilgili olarak 
iddianame düzenlenmesi, 4- Sa-
nıklardan bir kısmı hakkında da 
olsa, mahkûmiyet kararı verilmesi, 
olarak sayılmıştır.

765 s. TCK.’nda yer alan; yakalama, 
çağrı ve zorla getirme müzekkere-
leri ile sanık hakkında son soruş-
turmanın açılması kararına 5237 
s. TCK.‘nda yer verilmemiş. 765 s. 
TCK.’nda her ne kadar ‘’maznun 
hakkında son tahkikatın açılmasına 
dair olan karar’’ da dava zama-
naşımını kesen bir neden olarak 
sayılmış ise de 1412 s. CMUK ile bu 
kurum ortadan kaldırılmıştır.

Dava zamanaşımını durduran ve ke-
sen nedenler birlikte uygulanabil-
mekte ancak iştirak halinde işlenen 
suçlarda; dava zamanaşımını kesen 
nedenler diğer suç ortaklarına etki 
ederken durduran nedenler etki 
etmemektedir.

Gerek 765 gerek 5237 sayılı ka-
nunda dava zamanaşımını kesen 
sebepler sınırlı (tahdidi) sayılmış 
olup kanunilik ilkesi gereği kıyasla 
genişletilmesi olası değildir.  

Hukuk usulünde defi olarak ileri 
sürüldüğünde dikkate alınan za-
manaşımı ceza usulünde re’sen uy-
gulandığından Cumhuriyet Savcısı 
veya Hakim kendiliğinden dikkate 
alacaktır. 765 s. TCK 117‘de “Gerek 
dava ve gerek ceza müruru zamanı 
re’sen tatbik olunur ve bundan ne 
maznun ve ne de mahkum vazge-

çemezler”; 5237 s. TCK 72/2‘de 
ise: “Dava ve ceza  zamanaşımı 
re’sen uygulanır ve bundan şüpheli 
sanık ve hükümlü vazgeçemezler” 
şeklinde belirtilen ve Kamu düze-
ninden olan zamanaşımı, re’sen 
uygulanır ve vazgeçilemez. 

Derhâl beraat kararı verilebilecek 
hâllerde durma, düşme veya ceza 
verilmesine yer olmadığı kararı 
verilemeyeceği (5271 s. CMK m. 
223/9) haller dışıda; Dava Zamana-
şımı süresinin geçmesinden sonra; 
hazırlık aşamasındaki dosyalarda 
Savcı takipsizlik kararı (765 s. TCK. 
102/1, 5237 s. TCK. 66/1) yargıla-
manın devam ettiği dosyalarda ise 
mahkeme, “düşme kararı” verecek-
tir. (5271 s. CMK m. 223/8) Özetle 
dava zamanaşımına uğrayan 
dosyada hiçbir işlem yapılmadan 
düşme kararı verilmesi zorunludur.

5237 s. TCK m.74 ile 765 s. TCK 
m.100,110 ve 120’de düzenlenen, 
dava veya cezanın düşmesinin 
sonuçları; müsadere, adlî para ce-
zası, malların geri alınması,  zararın 
tazmini, şahsî haklar, tazminat ve 
yargılama giderlerine ilişkin olup, 
Ceza Davasının esasını etkileme-
mektedir.

Sonuç

Halen yürürlükteki hükümler ve uy-
gulamada “soykırım suçu, insanlığa 
karşı suçlar ve bu suçları işlemek 
için örgüt kurma suçu” dışındaki 
suçlarda hukuk devleti ve kanunilik 
ilkeleri bakımından zamanaşımı 
hükümlerini uygulamamanın yolu 
gözükmemektedir ancak, taraf 
olunmakla Roma Statüsü’nde yer 
alan suçlar bakımından istisnalar 
getirilmesi olasığı da yok değildir.

Zamanaşımı kurumu, Hukuk düze-
ninin iyi işleyebilmesi (veya başka 
nedenlerle) gerekli görülebilse 
dahi kimi suçlarda faillerin olağa-
nüstü süratte bulunabilmesine 
karşın konumuz olan Faili Meçhul 

Cinayetlerde faillerin bulun(a)ma-
ması, bulunması için çaba gösteril-
memesi ve sonuca gidil(e)memesi 
gibi bir kısmı yürütmenin uygu-
lamalarından kaynaklanan kimi 
sorunlar nedeniyle, zamanaşımının 
adeta sürekli af’a dönüş(türül)mesi, 
kamuoyunun Adalet ve Hukuk’a 
olan güvenini zedelemektedir.

1990’lı yıllarda yoğun olarak yaşa-
nan Faili Meçhul Cinayetlerin ayı-
rımcılığa dayalı ve sistematik olarak 
sivillere karşı yapılan saldırılar 
olduğudan İnsanlığa Karşı Suçlar 
kategorisine kabulü ile zamana-
şımından istisna tutulması için 
girişimlerde bulunulmasının katkı 
sağlaması olanaklı ise de uzun 
soluklu bir çalışmayı gerektirir ki bu 
sürede zamanaşımına uğramayan 
dosya kalmayabilir, zira geçen her 
gün birkaçının daha zamanaşımına 
uğramasını beraberinde getirmek-
tedir.

Zamanaşımına uğramamış ancak 
süresini tüketmekte olan dosyalar-
da; aynı olayların tekrarlamaması 
için gündemde tutularak toplumsal 
hafızada yaşatılması ile toplumsal 
bir hizmet olacağı anlayışı ile sonu-
ca gidileceğine dair umut (az veya) 
olmazsa da zaman kaybedilmeden, 
bulunabilirse şüpheli veya sanık-
ların sorgulanmaları ve haklarında 
iddianame düzenlenmesinin sağ-
lanması ile hiç olmazsa zamanaşı-
mının uzatılması için girişimlerde 
bulunulmalı.

İlk etapta insan hakları kurumları 
başta olmak üzere sivil toplum 
örgütleri, barolar, hukukçular, insan 
hakları savunucuları, politikacılar, 
aydınlar gibi toplumun öncü kişi ve 
kurumları akla gelse de konunun 
muhatabının kim olduğuna dair 
sorusunun tek cevabı var: Herkes. 
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makaleler

Erkeklerin iktidarı ele geçirmele-
rinden önce anaerkil toplumların 
varolduğu tezi ilk kez 19. yy.da 
çok farklı kanıtlara dayanan iki 
araştırmacı ( Johan Bachofen ve 
Lewis Henry Morgan) tarafından 
ortaya konmuştur. Bütün arkeolo-
jik, antropolojik ve güncel araştır-
ma ve gözlemler kadının otorite 
kaynağı olduğu dönemler olduğu 
ve bu dönemin uzun olmayıp 
tersine verimlilik v e doğurgan-
lıktan kaynaklanan, toplumsal 
varoluşu güçlendiren bir otorite 
kaynağı olduğunu ortaya koymuş-
tur. Yapılan araştırmalar sonucu 
ortaya çıkan  kadın heykelcikleri 
ve klasik mitolojik bulguların yapısı 
ve niteliği incelendiğinde kadınlar 
yaşadığı toplumda çok daha yüksek 
statüye sahip, ekonomide belir-
leyici, siyasal ve dinsel faaliyette 
etkindir. Buradan yola çıkarak ilk 
başta ana soyluluğun, topluluğun 
yerleşik yaşama geçmesi ve mül-
kiyet birikiminin yaygınlaşmasıyla 
erkekler tarafından değiştirilmiş 
olduğu savunulmaktadır. Hatta 
başta topluluğun ortak mülkiye-
tini kadınların denetlediğini fakat 
tarımsal yaşama geçişle erkeklerin 
tarım araçlarını kullanmaları ve ona 
sahip olmaları sonucu özel mülki-
yet sahibi cins erkeklerdir. Tarımın 
erkeklerin egemenliğine geçmesi 
neolitik dönemin ilk aşamalarıdır. 

Geç neolitik dönemde ise o zama-
na kadar sütünden ve tarımsal gü-
cünden faydalanılmayan hayvanlar 
evcilleştirilmiş, bu yolla avlanma 
ihtiyacı ortadan kalkmış, erkekler 
avcılığa ayırdığı zamanı tarımla uğ-
raşmaya vermiş ve tarımı tümüyle 
devralmıştır. Tarım niteliği gereği 
babasoyluluk önem kazandığından 
( elde edilenin yani mülkiyetin ken-
disinden sonra devralacak olanın 
önemi) erkek egemen çiftçilik ve 
babasoyluluk arasında çok sıkı bağ 
vardır. Bu da kadının ikincilliğinin 
en temel gerekçesini “erk, iktidar” 
oluşturur. Cinsiyetçiliğe hiyerarşik 
çıkıştan beri iktidar ideolojisi olarak 
anlam yüklenmiştir. Sınıflaşma ve 
iktidarlaşma ile yakından bağlan-
tılıdır.

Uygarlık tarihi, kadının kaybedişi ve 
kayboluşu tarihidir aynı zamanda. 
Bu tarih; tanrı ve kullarıyla, hüküm-
dar ve tebaalarıyla, ekonomik ve 
bilim sanatıyla erkek egemenliğin 
pekiştiği tarihtir. Dolayısıyla kadının 
kaybedişi ve kayboluşu toplum adı-
na düşüş ve kaybediştir. Cinsiyetçi 
toplum bu kaybediş ve düşüşün 
sonucudur. Cinsiyetçi erkek kadın 
üzerinde sosyal hakimiyetinde 
doğal her türlü temasında egemen-
lik gösterisinde bulunur. Cinsel ilişki 
gibi doğal bir olguya bile sürekli bir 
iktidar ilişkisi yüklenmiştir.  Cinsel 

ilişki kadın üzerinde bir zafer edası 
sürekli bir alışkanlık kazanmıştır. 
Bu iktidar ilişkisi ile ilgili de birçok 
deyim üretilmiştir: orospu, karnında 
sıpa sırtında sopa, kız gibi oğlan, 
başını hemen bağlamak gibi… Aile 
bu toplumsal bağlamda erkeğin 
küçük devleti olarak inşa edilmiş-
tir. Uygarlık tarihinde aile denen 
kurumun mevcut tarzıyla sürekli 
yetkinleşmesi iktidar ve devlet ay-
gıtlarına verdiği büyük güçtür. Her 
erkek ailede bir han sahibi hisseder 
kendini ve aile ne kadar önemli 
olursa erkek o kadar güçlü hisseder 
kendini. Bu bağlamda aile mevcut 
haliyle idelojik bir kurumdur ve 
kadın varoluşu en eski sömürge 
alemdir. 

Kadın ve din olgusunu inceleyip ele 
aldığımızda ister istemez toplumsal 
cinsiyet ve toplumsal iktidar olgusu 
arasındaki ilişkilerin incelenmesi 
gerekmektedir.. Bu bağlamda insan 
düşüncesinin çok tanrılılıktan tek 
tanrılığa geçiş süreci içinde yaşadığı 
toplumsal ve kültürel dönüşümün 
cinsiyetlerarası ilişkilere nasıl yansı-
dığı, cinsel kalıpların nasıl bir içerik 
kazandığı ve bunun iktidar ilişkileri 
açısından doğurduğu sonuçları ele 
almak gerekir. Tanrının neden erkek 
olarak kavramsallaştığı, bunun ka-
dın ve erkek kimlikleri  ve iktidar ya-
pılarına ilişkin düşüncelerimizi nasıl 

İktidar Olgusu 
Süreçleri ile Kadının 
İkincilleşmesi 

Av. Leyla Orak
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etkilediğine öncelikle bakmamız 
gerekir. Her üç tek tanrılı dinde de 
Tanrının cinsiyeti erkek olarak kav-
ramsallaşmış bunun sonucunda 
otorite niteliği ve iktidar yapılarına 
ilişkin düşüncelerimizi etkilemiştir. 
Tek tanrılı dinlerin koşullarına ve 
yaradılış öykülerine bakıldığında 
can alıcı noktanın, kadının doğur-
ganlığı dolayısıyla var olan can 
verme gücünün “ideolojik” olarak 
elinden alınıp, tek erkek tanrıya ve 
onun aracılığıyla ile “yeryüzü erke-
ği”ne aktarılması olduğu görülüyor. 
Bu dönüşümün kadınlar açısından 
en önemli ve olumsuz sonucu, 
kadının fiziksel olarak elinden 
alınamayan doğurganlığının kü-
çümsenmesi, soy üretme yetisinin 
karşısına erkeğe özgü olduğu öne 
sürülen kültür yaratma yetisinin 
çıkarılması ve kadının yeni bir can 
yaratma özelliğinin lekelenmesi ve 
denetlenmesinin meşru görülme-
sidir. Nitekim neolitik dönemden ve 
mülkiyetçilik anlayışının yerleş-
meyip varlık felsefesinin büyük 
önem arz ettiği dönemde kadının 
her ay kendisinin yenilenmesine 
neden olan biyolojik olay ve çocuk 
doğurmasının kadının kutsallığı ile 
ilişkilendirilmesi ve sonrasında er-
keğin çocuğun doğumundaki etki-
sinin fark edilmesi sonucu yaşanan 
dönüşüm bun unla ilgilidir. Erkeğin 
üremede oynadığı rolün, “tanrı-
nın dünyayı yaratma” eyleminin 
fani düzlemdeki yansıması olarak 
görülmesi; erkek tanrı ile ölümlü 
erkek arasında kurulan bir bağlantı, 
ataerkil sistemlerde erkeğin gücü-
nün çok önemli  bir bölümünü ve 
temel ideolojisini oluşturur. Kadın 
bu sistemde salt taşıyıcı erkeğin 
canlı tohumunu barındırıp besle-
yen cansız toprak olarak algılanır. 
Kadının ikincilliğinin doğal kabul 
edilerek bunun onun bedeninin 
denetlenmesinin meşru gerekçesi 
sayılması her üç tek tanrılı dinin 
ortak özelliğidir.  Ataerkil sistemin 
ortaya çıkıp kurumlaşması  ve 
tek tanrılı dinin egemen olması 
hristiyanlıkta  ruh-beden, Eski 
Yunan’da ruh-madde biçimini alan 

ikiliğin derinleşmesi ve kadının bu 
karşıtlığın aşağı sayılan kutbuyla 
yani beden ile özdeşleştirilerek 
onun bedeni üzerinde toplumsal 
denetim uygulanmasının meşru-
laştırılması oluşturur. İslami kültür-
de  de kadının bedenle ve bedensel 
arzuyla özdeşleştirilerek “fitne” 
yaratma özelliğinin bulundurduğu-
nun varsayılması, onun toplumsal  
olarak denetlenmesinin gerekçesi-
ni meydana getirir. Kadının ikincil-
liğinin doğal kabul edilerek  bunun 
onun denetlenmesinin meşru 
gerekçe sayılması, her üç tek tanrılı 
dinin ortak özelliğidir.

Sonuç olarak kadının yukarıda da 
yer verdiğim gibi en eski sömürü 
alemi olması “erk” kurumlarının 
toplumsal yaşamda farklı şekil ve 
olgulara bürünmesinden kaynak-
lanmaktadır. Bu nedenle iktidar ve 
iktidarın farklı yansımaları araştırıl-
ması kadının tarihsel süreç içerisin-
de ikincilleşmesi konusunda bizi 
daha doğru sonuçlara götürecektir.
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makaleler

Hak arayan kişiler, mahkemeye 
başvurarak hukuksal koruma ister-
ler. Bu koruma talebi, esas itibariyle 
bir dava şekline bürünür. Dava, dava 
dilekçesi ile başlayan, davalının 
savunması, her iki tarafın karşılıklı 
yazılı/sözlü beyanları, mahkeme-
nin yargılama işlemleri (tahkikat) 
ile süren ve verilen hüküm hakkın-
daki yasa yollarının tükenmesiyle 
geçmesinden sonra kesinleşen 
bir süreçtir. Dava (yargılama) kesin 
hükümle sonuçlandığından, davacı 
ile davalı arasındaki uyuşmazlıkta, 
hukuksal koruma talebi kati şekilde 
karşılanmış olur. Bu sebeple, “kesin 
hukuki himaye” olarak adlandırılır.

Bir davanın açılması ile nihai hük-
mün verilmesine kadar geçecek 
süre içerisinde, dava konusu ba-
kımından bazı değişiklikler ortaya 
çıkabilir. Dava konusunda ortaya çı-
kacak söz konusu değişiklikler, dava 
sonunda lehde alınacak hükümden 
yararlanılmasını engelleyebilir. Bu 
durumda, HUMK (HMK) altında 
düzenlenmiş bulunan geçici hukuki 
himaye tedbirlerinden olan ihtiyati 
tedbire başvurulabilir.

Dava açılma aşamasında, dava 
açıldıktan veya karar verilmesin-
den sonra bile kişinin kesin hukuki 
himayeden yararlanmasını engelle-
yecek işlemler yapıldığı uygulama-
da sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. 
Bu nedenle uygulayıcılar birçok 
davada gerekli veya gereksiz olup 
olmadığına bakmaksızın geçici 

hukuki himaye tedbirlerine başvur-
maktadırlar.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu, Geçici Hukuki Korumalar 
Kısımında 389. Maddesinde: “Mev-
cut durumda meydana gelebilecek 
bir değişme nedeniyle hakkın elde 
edilmesinin önemli ölçüde zorlaşa-
cağından ya da tamamen imkânsız 
hâle geleceğinden veya gecikme 
sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi 
bir zararın doğacağından endişe 
edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık 
konusu hakkında ihtiyati tedbir ka-
rarı verilebilir”. Hükümü gereğince 
dava açılmadan veya dava açılırken 
ihtiyati tedbir geçici hukuki himaye 
yoluna başvurulabilir.

1086 sayılı HUMK 101. Maddede, 
ihtiyati tedbirin şartları tek tek 
sayılmış, 103. maddede ise ihtiyati 
tedbirle ilgili genel bir düzenleme 
yapılmıştı. 6100 sayılı HMK, 389. 
Maddede ihtiyati tedbirin şartları 
tek maddede düzenlenmiştir. İşin 
gecikmesinde bir sakınca veya ciddi 
bir zararın doğacağından endişe 
duyulduğu için tam bir inceleme 
yapılmadan, yaklaşık ispatla yeti-
nilerek ihtiyati tedbir kararı veril-
mekte ve bu karar verilirken çoğu 
kez karşı taraf dinlenilmemektedir. 
İhtiyati tedbir talep etmek için 
mutlaka bir zararın doğmuş olması 
gerekmemektedir. Tehlikenin veya 
zararın muhtemel olması yeterlidir. 
Zarar doğmamış olsa bile tehlikeyi 
önlemek için ihtiyati tedbir kararı 

verilebilir.

Bunun sonucunda tedbir talep 
edenin haksız çıkma ihtimali de bu-
lunduğu için karşı tarafın ve üçüncü 
kişilerin görebilecekleri muhtemel 
zararlara karşılık tedbir isteyen 
teminat göstermek zorundadır. 
Ancak talep resmi belgeleye yada 
kesin bir delile dayanıyorsa veya 
durum ve koşullar gerektiriyorsa, 
mahkeme gerekçesini açıkça belirt-
mek suretiyle teminat alınmaması-
na da karar verebilir. Adli yardımdan 
yararlanan kimsenin teminat 
göstermesi gerekmez.

Geçici hukuki himaye yoluna baş-
vurup, ihtiyati tedbir kararı alan ve 
yargılama sonucunda haksız oldu-
ğu ortaya çıkan tarafa karşı, davanın 
karşı tarafı veya üçüncü kişinin bu 
haksız ihtiyati tedbir nedeniyle uğ-
radıkları zararın ödenmesini, ihtiyati 
tedbir koydurmuş olan tarafa karşı 
açabilecekleri tazminat davası bu 
çalışmanın konusunu oluşturmak-
tadır.

Haksız ihtiyati tedbir nedeniyle 
uğranılan zarar için açılan tazminat 
davası, 1086 sayılı HUMK’da açık bir 
hüküm olarak düzenlenmemiştir. “ 
Ancak buna rağmen, gerek öğreti-
de gerek Yargıtay uygulamasında, 
belli şartların gerçekleşmesine 
bağlı olarak, haksız ihtiyatî tedbir 
nedeniyle tazminat davası açılabile-
ceği kabul edilmekte idi”.

Haksız İhtiyati Tedbir 
Nedeniyle Tazminat 
Davası

Av. Mehmet Hakan Toy*
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Haksız ihtiyati tedbirden nedeniyle 
tazminat davası, bir geçici hukuki 
himaye olan ihtiyati tedbir kararının 
haksızlığının ortaya çıkması neti-
cesinde, bu karar nedeniyle zarar 
görenin, bu zararını, ihtiyati tedbir 
kararı koyduran taraftan talep 
edebileceği bir davadır.

6100 sayılı Hukuk Muhakeme-
leri Kanunu 399. Maddesi haksız 
tedbirden doğan tazminat davasını 
düzenlemiştir. Buna göre: “Lehine 
ihtiyatî tedbir kararı verilen taraf, 
ihtiyatî tedbir talebinde bulunduğu 
anda haksız olduğu anlaşılır yahut 
tedbir kararı kendiliğinden kalkar ya 
da itiraz üzerine kaldırılır ise haksız 
ihtiyatî tedbir nedeniyle uğranılan 
zararı tazminle yükümlüdür”. 

Maddenin Hükûmet Gerekçesi ise: 
“Maddede, haksız ihtiyatî tedbir 
kararına karşı, aleyhine tedbir kararı 
verilen ya da uygulanan kimselerin 
tazminat hakkı düzenlenmiştir. 
Birinci fıkrada, lehine tedbir kararı 
verilen kimse aleyhine tazminata 
karar verilebilmesi için, ya ihtiyatî 
tedbir talebinde bulunduğu anda 
haksız olduğunun anlaşılması veya 
tedbirin gerekleri süresinde yerine 
getirilmediğinden kendiliğinden 
kalkması ya da tedbirin itiraz üze-
rine kaldırılmış olması gereklidir. 
Tazminat talebinde bulunacaklar 
ise tedbir kararının alınması ya da 
uygulanması sebebiyle zarar gören 
karşı taraf veya üçüncü kişilerdir. 
Ayrıca tedbir uygulanmamış olsa 
dahi, bu kişiler, tedbirin uygulanma-
ması ya da kaldırılması için teminat 
göstermişlerse tazminat talep ede-
bilirler. Çünkü teminat göstermek 
suretiyle bir zarar ortaya çıkacaktır”.

Eski HUMK döneminde Yargıtay 
uygulamasında belirtildiği gibi yeni 
HMK döneminde de ihtiyatî ted-
birden doğan tazminat davasının 
şartları bakımından Türk Borçlar 
Kanunun haksız fiil hükümlerinden 
yararlanılacaktır. Ancak yeni HMK 
uygulamasında “ihtiyatî tedbir ka-

rarının icra edilmiş olması” şartının 
aranıp aranmayacağı, “kusursuz 
sorumluluk” kapsamında değer-
lendirilmesi gerekip, gerekmeyece-
ği yönlerinden Yargıtay uygulaması 
ve Doktrin bizlere ışık tutacaktır. 

Tazminat davasında sorumlulu-
ğun şartları olarak:

İhtiyati tedbir kararı icra edilmiş 
olmalıdır.  Çünkü ihtiyati tedbir 
kararı icra edilmeden karşı tarafın 
bu tedbir sonucu bir zarar görmesi 
mümkün değildir. 

İhtiyati  tedbir kararı haksız olma-
lıdır. HMK 399. Madden metni ve 
hükümet gerekçesinde açıkça 
belirtildiği üzere, lehine tedbir 
kararı verilen kimse aleyhine tazmi-
nata karar verilebilmesi için tedbir 
talebinde bulunduğu anda haksız 
olduğunun anlaşılması gerekmek-
tedir. İhtiyati tedbir kararının haksız 
olduğunun anlaşılması asıl davanın 
sonucunda belli olacaktır.

“Dava, haksız ihtiyati tedbir 
nedeniyle uğranılan zararın 
tahsiline ilişkin olup, tedbirin 
haksız olduğu, davalı banka 
tarafından teminat mektubunun 
iptali hususunda açılan davanın 
reddi ile sabit olmuştur.” (Yargı-
tay 11. H.D.’nin 04.02.1991 tarih, 
1990/8459E.,1991/519K.)

“Davacı, haksız ihtiyati tedbir ne-
deniyle maddi ve manevi tazminat 
talebinde bulunmuştur. İhtiyati 
tedbir kararının haksız olduğunun 
kabul edilmesi için davanın esası 
yönünden hüküm verilmesi zo-
runlu değildir. Davanın açılmamış 
sayılmasına karar verilmesi dahi 
ihtiyati tedbirin haksız sayılması 
için yeterlidir.” (Yargıtay 7. H.D., 
23.07.2008 tarih, 2008/1996 
E.,2008/3247 K.)

İhtiyati tedbir kararı verilirken tam 
bir inceleme yapılmadan, yaklaşık 
ispatla yetinilerek karar verilmek-
tedir. Bu nedenle davanın kısmen 
kabul kısmen reddi halinde davanın 

haksız sayılmaması gerekmektedir.

Davacılar, davalıların almış olduk-
ları ihtiyati tedbir kararı nedeniyle 
uğradıkları zararın ödetilmesini 
istemişlerdir. HUMK’nun 110. 
maddesi gereğince mahkemeden 
ihtiyati tedbir kararı almış bulunan 
bir kimse bu karar yüzünden diğer 
tarafın ve üçüncü kişilerin uğradık-
ları zararı tazminle yükümlüdür. 
Yasada tazminatın şartları arasında 
kusur sayılmamıştır. Bu nedenle 
ihtiyati tedbir kararından doğan 
sorumluluğun kusursuz sorumlu-
luk olduğu gerek öğretide, gerekse 
yargısal inançlarda kabul edilmek-
tedir. Ancak sorumluluğun doğma-
sı ihtiyati tedbir kararının haksızlı-
ğının dava sonunda saptanması, 
haksız ihtiyati tedbir kararı sebebiy-
le bir zararın doğması ve zarar ile 
haksız ihtiyati tedbir kararı arasında 
uygun nedensellik bağının bulun-
ması koşullarının gerçekleşmesine 
bağlıdır. Davalıların ihtiyati tedbir 
kararı aldıktan sonra davacılar aley-
hine açılan davada davanın kısmen 
kabulüne karar verilmiş ve hüküm 
kesinleşmiştir. O halde davalılar, 
açtıkları davada haksız çıkmışlardır. 
Davanın kısmen kabul edilmiş ol-
ması, bir bölüm isteğin reddedilmiş 
bulunması davanın ve ihtiyati tedbir 
kararının haksız olduğunu göster-
mez. Koşulların gerçekleşmemiş 
olan davanın reddi gerekirken yazılı 
şekilde karar verilmesi usul ve ya-
saya aykırı olup bozmayı gerektirir” 
(4. Hukuk Dairesi 20.6.1983, Esas 
1983/5172,  Karar 1983/ 6349)

Tedbir kalkmış olmalıdır. Tedbir 
kararı gerekleri süresinde yerine 
getirilmediği, kendiliğinden kalk-
ması ya da tedbirin itiraz üzerine 
kalkmış olması gereklidir. HMK 397. 
Maddeye göre : İhtiyati tedbir kararı 
dava açılmadan önce verilmişse, 
tedbir talep eden, bu kararın uygu-
lanmasını talep ettiği tarihten itiba-
ren iki hafta içinde esas hakkındaki 
davasını açmak ve dava açtığına 

Haksız İhtiyati Tedbir 
Nedeniyle Tazminat 
Davası
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ilişkin evrakı, kararı uygulayan 
memura ibrazla dosyaya koydurt-
mak ve karşılığında bir belge almak 
zorundadır. Aksi takdirde tedbir 
kendiliğinden kalkar.

HMK 394. Maddesine göre: (1) Karşı 
taraf dinlenmeden verilmiş olan 
ihtiyati tedbir kararlarına itiraz edi-
lebilir. Aksine karar verilmedikçe, 
itiraz icrayı durdurmaz. 

(2) İhtiyati tedbirin uygulanması 
sırasında karşı taraf hazır bulunu-
yorsa, tedbirin uygulanmasından 
itibaren; hazır bulunmuyorsa tedbi-
rin uygulanmasına ilişkin tutanağın 
tebliğinden itibaren bir hafta içinde, 
ihtiyati tedbirin şartlarına, mahke-
menin yetkisine ve teminata ilişkin 
olarak, kararı veren mahkemeye 
itiraz edebilir. 

(3) İhtiyati tedbir kararının uy-
gulanması sebebiyle menfaati 
açıkça ihlal edilen üçüncü kişiler 
de ihtiyati tedbiri öğrenmelerinden 
itibaren bir hafta içinde ihtiyati 
tedbirin şartlarına ve teminata itiraz 
edebilirler. 

(4) İtiraz dilekçeyle yapılır. İtiraz 
eden, itiraz sebeplerini açıkça gös-
termek ve itirazının dayanağı olan 
tüm delilleri dilekçesine eklemek 
zorundadır. Mahkeme, ilgilileri 
dinlemek üzere davet eder; gelme-
dikleri takdirde dosya üzerinden in-
celeme yaparak kararını verir. İtiraz 
üzerine mahkeme, tedbir kararını 
değiştirebilir veya kaldırabilir”.

İtiraz mahkeme tarafından kabul 
edilip, tedbirin kaldırılmasına karar 
verilmişse zarar görmüş olan kimse 
tazminat davasını açabilecektir.

Zarar ile ihtiyati tedbir arasında 
uygun illiyet bağı olmalıdır. Haksız 
ihtiyati tedbirden dolayı tazminat 
davası açan davacının ödenmesini 
istediği zararı ile haksız ihtiyati ted-
bir arasında uygun illiyet bağının 
bulunması gerekmektedir.

Zararın doğmuş olması gerekmek-
tedir. Aleyhine tedbir uygulanan 
veya üçüncü şahıslar zarar gör-

müşlerse bunu ispat etmek koşulu 
ile tedbir talep edenin aleyhine 
tazminat davası açabileceklerdir.

Aleyhine tespit istenilen kişinin 
zararın doğmasında ve artmasında 
etkili olması halinde, bu hususların 
da dikkate alınması gerekmektedir. 
Tazminatın kapsamını düzenleyen 
Türk Borçlar Kanunu 52. Maddeye 
göre,  zarar görenin, 

- zararı doğuran fiile razı olması,

- zararın doğmasında ya da artma-
sında etkili olması,

- tazminat yükümlüsünün durumu-
nu ağırlaştırmış olması; 

ayrıca, zarar verenin tazminat 
ödediği takdirde yoksulluğa düşe-
cek olması durumunda, hâkimin 
tazminatı indirebileceği veya 
tamamen kaldırabileceği hükme 
bağlanmıştır.

Zarar gören, dürüstlük kuralı çerçe-
vesinde kendisinden beklenecek 
derecede zararın doğmasını yada 
artmasını önlemek ve zararı düşük 
seviyede tutmak için gerekli tedbir-
leri alma yükümlülüğündedir. Bu 
yükümlülüğe aykırı davranılması 
halinde, kusur sorumluluğunda 
zarar görenin ortak kusuru olarak 
değerlendirilmelidir.  

Yargılama usulü.

Görevli mahkeme

Haksız ihtiyati tedbir nedeniy-
le tazminat davası, 1086 sayılı 
HUMK’nun yürürlükte olduğu 
dönemde görev ve yetki yönünden 
genel hükümlere tâbiydi ancak 
6100 sayılı HMK ile esas hakkında 
kararı veren mahkemede açılması 
hüküm altına alınmıştır.

İhtiyati tedbir, dava açılmadan 
önce, esas hakkında görevli ve 
yetkili mahkemeden; dava açıldık-
tan sonra ise ancak asıl davanın 
görüldüğü mahkemeden talep 
edilebilir(HMK.390/1). 

Haksız ihtiyati tedbir nedeniyle 
açılacak tazminat davası, esas hak-

kındaki davanın karara bağlandığı 
mahkemede açılır(HMK.399/2). 
Şeklinde düzenlenmiştir.

Ayrıca  HUMK 110. Madde de yer 
alan ve Devletin, tedbir talep et-
mesi durumunda teminattan muaf 
tutulacağına  dair hüküm, kanun 
ve mahkeme önünde eşitlik ilkesi 
gereğince,  HMK 392. Maddesine 
alınmamıştır. 

Zamanaşımı süresi

HMK 399/3. maddesine göre: “Taz-
minat davası açma hakkı, hükmün 
kesinleşmesinden veya ihtiyati ted-
bir kararının kalkmasından itibaren, 
bir yıl geçmesiyle zamanaşımına 
uğrar”.  Bu zamanaşımı süresi, Türk 
Borçlar Kanunu’ndaki  zamanaşı-
mı sürelerinden farklı bir şekilde 
düzenlenmiştir.

Maddede yer alan “ihtiyatî tedbir 
kararının kalkmasından itibaren” 
ibaresi, ihtiyatî tedbirin kalkması 
konusunda bir karar bulunmaması 
halini belirtmektedir. Zira madde-
nin gerekçesinde: “İhtiyatî tedbir 
alınmasından kaynaklanan tazmi-
nat davasının özellikleri dikkate alı-
narak, zamanaşımı süreninin açıkça 
ve diğer haksız fiillerden farklı 
olarak düzenlenmesi uygun bulun-
muştur. Tazminat davası açma hak-
kı, bir yıllık süreye tâbi kılınmış ve 
bu süre hükmün kesinleşmesinden 
veya bir hüküm yoksa ihtiyatî tedbir 
kararının kalkmasından itibaren 
başlatılmıştır”. Şeklindedir.

Haksız ihtiyati tedbirden nedeniy-
le tazminat davası, haksız fiilden 
doğan tazminat davası gibi genel 
hükümler çerçevesinde görülecek-
tir. Yapılan yargılama sonucunda 
haksız ihtiyati tedbir koyduran tara-
fın, aleyhine tedbir konulan kişiye 
tazminat ödemesine karar verildiği 
takdirde, bu tazminat, tedbir koy-
duran tarafın, ihtiyati tedbir kararını 
alırken gösterdiği teminattan 
alması mümkündür. Bu nedenle, 
esas hakkındaki dava sonuçlandık-
tan sonra haksız ihtiyati tedbirden 
dolayı açılmış bir tazminat davası 

makaleler
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varsa, bu dava sonuçlanıncaya 
kadar ihtiyati tedbir kararı koyduran 
kişiye teminatı iade edilmez. 

Haksız ihtiyati tedbir nedeniyle 
zarara uğrayan taraf tazminat dava-
sını kazanırsa, bu kimseye teminat 
ayni olarak verilmez. Yapılacak olan 
ilamlı takip üzerine teminat paraya 
çevrilerek ödenir.

Sonuç.

Davaların çok büyük bir kısmı 
ihtiyati tedbir talepli olarak açıl-
maktadır.  HMK ile İhtiyati Tedbire 
kararlarına asıl davadan ayrı olarak 
temyiz incelemesi yolunun açılmış 
olması karşısında haksız tedbirlerin 
azalacağı düşünülse de HMK 399. 
Madde bağlamında yeni tazminat 
davaları da artacağa benziyor. 

1Avukat, Ankara Barosu
2Ejder YILMAZ, Hukuk Muhakeme-
leri Kanunu Şerhi, Ankara 2012, 
s.1622
3Yavuz Alangoya, Kamil Yıldırım, 
Nevhis Deren Yıldırım, Medeni Usul 
Hukuku Esasları, 4. Bası, İstanbul 
2004, s.438.
4Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri 
Usulü, cilt 4, İstanbul 2011, s.4377 
vd; Ejder Yılmaz, Geçici Hukukî Hi-
maye Tedbirleri, cilt 1, Ankara 2001, 
s.992 vd ve orada anılan Yargıtay 
kararları
5Halil KILIÇ,6100 Sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu,cilt2,Ankara 
2011,s.2949
6Hakan PEKCANITEZ, Medeni Usul 
Hukuku Ankara 2000, s.466.
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makaleler

Müdafi, Ceza Muhakemesi Kanu-
nu’nun tanımlar başlıklı 2. madde-
sinde “şüpheli veya sanığın ceza 
muhakemesinde savunmasını ya-
pan avukatı olarak tanımlanmıştır.”  
Müdafi şüpheli veya sanığa hukuki 
yardımda bulunan kişidir. CMK m. 
149/1 de “müdafiin yardımından 
yararlanabilir” ifadesinden müdafi-
in şüpheli ve ya sanığa hukuki yar-
dım sağlayan kişi olduğu  anlaşıl-
maktadır. Kavramsal olarak müdafi 
ile avukat arasındaki fark avukatın 
temsilcilik ilişkisini müdafiin ise 
yardımcılık ilişkisini ifade etmesidir. 
Bu açıklamalardan sonra yargılama 
aşamasında müdafi ile görüşme 
hakkına değinebiliriz.

Adil yargıla(n)ma hakkının en 
önemli unsurlarından biri olan sa-
vunma hakkının gereklerinden biri 
de müdafi ile görüşme hakkıdır. Sa-
vunma hakkının gereği gibi yerine 
getirilmesi için yargılamanın hangi 
aşamasında olursa olsun şüpheli 
veya sanığın karşılaştığı suçlama-
yı bertaraf etmesini sağlayacak 
olan unsurların başında müdafi ile 
görüşme hakkı gelmektedir.

Adil yargıla(n)ma ve savunma hakkı 
Anayasa’da Hak Arama Hürriyeti 
başlığı altında 36. maddenin 1. 
fıkrasında şöyle düzenlenmiştir. 
“Herkes meşrû vasıta ve yollar-
dan faydalanmak suretiyle yargı 

mercileri önünde davacı veya davalı 
olarak iddia ve savunma ile adil 
yargılanma hakkına sahiptir.”

Bu haklara ilişkin önemli ve daha 
ayrıntılı bir düzenleme de Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nde 
mevcuttur. “Her sanık savunmasını 
yapmak için gerekli zamana ve 
kolaylıklara sahip olmak; Kendi 
kendini savunmak veya kendi seçe-
ceği bir savunmacının yardımından 
yararlanmak ve eğer savunmacı 
tutmak için mali olanaklardan 
yoksun bulunuyor ve adaletin 
selameti gerektiriyorsa, mahkeme-
ce görevlendirilecek bir avukatın 
para ödemeksizin yardımından 
yararlanmak hakkına sahiptir.”(İHAS 
m.6/3-b,c)

Yukarıda görüldüğü üzere savunma 
hakkı hem Anayasa’da hem de Av-
rupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde 
yer edinmiş ve bu hak bir suçlama 
ile karşı karşıya kalan kişilerin ken-
dilerini savunabilmeleri ve savun-
ma yaparken önlerine çıkabilecek 
engellerin kaldırılması bakımından 
adil bir yargılamanın sağlanması 
için önemlidir. 5271 Sayılı CMK’da 
da bu husus gözetilmiş ve madde 
289/1-h’de “hüküm için önemli 
olan hususlarda mahkeme kararı ile 
savunma hakkının sınırlandırılmış 
olması” bir bozma nedeni olarak 
sayılmıştır. 

Müdafi ile görüşme hakkını konu 
edinen bu yazıda konunun uzama-
ması için sadece tutuklu bulunan 
şüpheli ve sanık kişiler ile ilgili 
olarak açıklamalar yapılacaktır. Hü-
kümlü kişilere ilişkin olarak değer-
lendirme yapabilmek için sadece 
bu konuyu ele alan kapsamlı bir 
araştırmaya ihtiyaç vardır.

Adil bir ceza yargılaması sisteminde 
savunma hakkının en iyi şekilde ye-
rine getirilmesi için silahların eşitliği 
ilkesinin bir gereği olarak şüpheli 
veya sanığın kendini rahat ifade 
edebilmesi sağlanmalıdır. Bunun 
için tutuklu, müdafi ile hiçbir baskı 
hissetmeyecek şekilde görüşebil-
meli, meramını rahatlıkla anlata-
bilmelidir. Aksi takdirde tutuklu 
kendini rahat hissedemeyecek, 
müdafi ile kopuk bir vaziyette ola-
cak ve neticesinde savunma hakkı 
gereği gibi yerine getirilmeyecek, 
hak ihlalleri kaçınılmaz olacaktır.

Mevzuatta müdafi ile görüşme 
hakkı ile ilgili olarak Anayasa, CMK, 
Yönetmelik ve Tüzüklerde düzen-
lemeler bulunmaktadır. Anayasa’da 
yukarıda belirtmiş olduğumuz 36. 
madde de direkt görüşme hakkı 
olarak geçmese de “meşrû vasıta 
ve yollardan” ifadesinden savunma 
hakkının gereği olarak müdafi ile 
görüşme hakkını anlamak gerekir.

Ceza Yargılamasında 
Müdafi İle Görüşme 
Hakkı

 Stj. Av. Burhan GÖZÜN
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Kanunlarda görüşme hakkına iliş-
kin düzenlemelere bakacak olursak 
ilk olarak CMK m.149/3’e bakmak 
gerekir. Buna göre; “Soruşturma ve 
kovuşturma evrelerinin her aşama-
sında avukatın, şüpheli veya sanıkla 
görüşme, ifade alma veya sorgu 
süresince yanında olma ve hukuki 
ardımda bulunma hakkı engelle-
nemez, kısıtlanamaz.” Bu madde 
yargılamanın her aşamasında 
avukat(madde de müdafi demek 
daha doğru olurdu) ile şüpheli veya 
sanığın sağlıklı bir iletişim kurma-
ları için görüşme yapabileceklerini 
net bir ifade ile belirtmiştir. Görüş-
me hakkı ile ilgili esas düzenleme 
ise CMK m. 154’te bulunmakta-
dır. Burada “ şüpheli veya sanık, 
vekaletname aranmaksızın müdafi 
ile her zaman ve konuşulanları baş-
kalarının duymayacağı bir ortamda 
görüşebilir. Bu kişilerin müdafi ile 
yazışmaları denetime tabi tutula-
maz.” denilmektedir. Maddelerden 
anlaşılacağı gibi CMK görüşme hak-
kı ile ilgili olarak ayrıntılı ve kesin bir 
dille bu hakkın yerine getirilmesine 
engel olunamayacağını belirtmiş-
tir. Yukarıda saymış olduğumuz 
düzenlemeleri destekler nitelikte 

CGTİHK m. 114/5’te de tutuklularla 
ilgili madde bulunmaktadır. Buna 
göre “tutuklunun müdafi ile olan 
haberleşmesine ve kurum düzeni 
çerçevesinde temas ve görüşmele-
rine hiçbir suretle engel olunamaz 
ve kısıtlamalar konulamaz.”  Ayrıca 
yine aynı kanunun 86. maddesi ile 
Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade 
Alma Yönetmeliği 21. maddesinde 
de benzer düzenlemeler bulun-
maktadır. Burada CGTİHK’nun 114. 
maddesin 6. fıkrasında belirtilen 
“özel kanunda yer alan hükümler 
saklıdır” ifadesi şimdiye kadar say-
dığımız düzenlemelerle ilgili olarak 
çelişkili bir durum ortaya çıkarmak-
tadır. Bu istisnaya ilişkin görüşme 
hakkının kısıtlanması ile ilgili tek 
düzenleme 3713 Sayılı TMK m. 10’ 
da bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, müdafiin yargılama 
faaliyeti içerisinde yargılanan kişiye 
yardım etmesi savunma hakkının 
vazgeçilmez unsuru ve güvencesi-
dir. Hukuk bilgisine sahip bir kişinin 
şüpheli veya sanığa hâkim ve savcı 
karşısında hukuki destek sağlaması 
hem adil bir yargılamanın gereği 
hem de maddi gerçeğin ortaya 

çıkarılması için önemlidir. Müdafi 
silahların eşitliği ilkesi gereği ve 
etkin bir savunma yapabilmek için 
şüpheli veya sanıkla görüşebilmeli 
ve hukuk devleti olmanın gereği 
olarak müdafi ile görüşme hakkı-
na yargılamanın her aşamasında 
imkân sağlanmalıdır. 

Kaynakça:

-Özbek Veli Özer/Kanbur M. Nihat/Do-
ğan Koray/Bacaksız Pınar/Tepe İlker; 
Ceza Muhakemesi Hukuku

-Dr. Pınar Memiş Kartal; Güncel Hukuk 
Dergisi, Aralık/2011 94. Sayı, Müdafi İle 
Görüşme Hakkı

-Öğr. Gör. Fatih Birtek; Soruşturma 
Evresinde Şüphelinin Savunma Hakkı 
ve Müdafi Yardımından Faydalanması

-Av.Ş.Cankat TAŞKIN; Müdafiin ve 
Vekilin Hukuki Yardımı, Sınırları ile Uy-
gulamada Karşılaşılan Sorunların AİHM 
İçtihatları Işığında Değerlendirilmesi 
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Batman Barosu, kaybettiğimiz 
önceki başkanlarından Av. Sedat 
Özevin anısına Baro bünyesinde 
bir insan hakları okulu kurdu. 

26 Ekim - 7 Aralık 2013 tarihleri 
arasında 7 hafta boyunca devam 
eden seminerlerde, insan hak-
ları ihlallerinde raporlama, ifade 
özgürlüğü, toplantı ve gösteri 

yürüyüşü hakkı, din ve vicdan 
özgürlüğü, çevre ve sağlık hakkı 
gibi temel insan hakları konuları 
işlendi. 

Seminerleri Baromuz üyesi 
avukatların yanısıra Batman’da 
faaliyet gösteren İnsan Hakları 
Derneği, Mazlum - Der, Çevre 
Gönüllüleri Derneği, Aydın-Der, 

Batman Kültür ve Sanat Derneği 
başkan, yönetici ve üyeleri de 
yakından takip etti.

İnsan hakları okulu seminerlerin-
de işlenen konular Baromuzca 
daha sonradan kitap olarak yayım-
lanacaktır.

Av. Sedat Özevin 
İnsan Hakları Okulu 
Seminerleri Yapıldı

faaliyetler
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Dr. Tolga Şirin’in Sunumu

Ayhan Bilgen’in SunumuAv. Candan Dumrul’un Sunumu

Prof.Dr.Bekir Berat Özipek’e Plaketi Takdim Edilirken Av. Nesip Yıldırım’ım Sunumu

Yrd. Doç.Dr.Ahmet Murat Aytaç’ın Sunumu Yrd. Doç.Dr.Ahmet Murat Aytaç’ın Sunumu
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Av.Dr. Mesut Bedirhanoğlu’na Plaketi Takdim Edilirken Arif Koçer’e Plaketi Takdim Edlirken

İHOP Genel Koordinatörü Feray Salman’ın Sunumu

Av Serkan Cengiz’in Sunumu

faaliyetler



Batman Barosu Bülten   21   

Sedat Özevin, hukukçu kimliğinin yanı 
sıra hatta öncelikle bir insan hakları 
savunucusuydu. Evrensel insan hakları 
değerleri onun kimliğinin ayrılmaz bir 
parçasıydı. ‘’Herkes farklı, herkes eşit’’ 
anlayışını yaşamıyla özdeş kılmıştı, bir 
avukat arkadaşımızın dediği gibi ‘onun 
için öteki yoktu’’.  Hukuku, özgürlükleri, 
insan haklarını savunmanın bedelinin, 
ceza davaları açılmasının ötesinde canla 
ödendiği dönemlerde işkence ve insanlık 
dışı davranışa maruz kalan, kimliği ve 
dili yasaklanan, faili meçhul cinayetlere, 
köylerin yakılmasına, koruculuğa zorlan-
maya, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik 
tehditlere, korucu şiddetine uğrayan 
insanların savunma vekili, sesi duyulama-
yanların sesi olmaya çalıştı. Hak ve özgür-
lükleri ismiyle özdeşleştirmeyi öylesine 
doğallıkla, güven veren gülümsemesiyle 
ve bir tasavvuf dervişi mütevaziliğiyle 
gerçekleştirdi ki söze dökmek eksiltirmiş 

gibi geliyor sıradan kifayetsiz kelimelerle. 
Batman Barosunun hayata geçirdiği ‘Av.
Sedat Özevin İnsan Hakları Okulu’ na 
devam ederken ondan ne çok şey öğ-
rendiğimizi, insan hakları mücadelesinin 
yaşamın her alanında sürdürülmesinin 
gerekliliğini, bu alanda daha çok emeğe 
ihtiyaç olduğunu duyumsadım. Sedat’ın 
ismine yakışan değerli bir çalışma oldu. 
Böyle projelerin gelişerek devam etmesi 
gerektiğini, insani değerlerin aktarılma-
sında önemli bir boşluğu doldurduğunu 
düşünüyorum. Okulun Sedat Özevin is-
miyle anılması onun bedeniyle aramızda 
olmasa da yaşamının emeğinin boşa git-
mediğinin bir göstergesiydi bir anlamda, 
insanın haklarıyla insan olması uğraşında 
bir kilometre taşı olarak yaşatılması gurur 
vericiydi. Baroya, emeği geçen avukat 
arkadaşlarımıza, katılımcılara yürekten 
teşekkür ediyorum. 

Hülya Özevin / Eğitimci

Av. Sedat Özevin İnsan Hakları Okulu 
Katılımcılarının Görüşleri.

İnsan hakları okulundaki seminerlerin 
birçoğuna katıldım. Bu seminerler kap-
samında aslında hayatımızın her alanın-
da ne kadar çok hak ihlalinin olduğunu 
ve bu hak ihlallerinin çoğunun da devlet 
kaynaklı olduğunu farkettim. 

Hak ihlallerinin önüne geçilmesi için 

toplumsal bilincin arttırılması gerektiği-
ne; Av. Sedat Özevin adına açılan okulun 
da bu işlevi zaman içerisinde yerine 
getireceğine inanıyorum. İnsan hakları 
okulunun açılmasında emeği geçen 
Batman Barosu Başkanı Ahmet Sevim 
ve Yönetim Kurulu’nu da kutluyorum.

Yavuz Ekinci / Yazar

Batman Barosu, merhum Av. Sedat 
Özevin adına açtığı İnsan Hakları Okulu 
ile Batman’da bir ilki gerçekleştirmiştir. 
Kurumsal, sürekli ve sistemli bir şekilde 
yapılması yönünden ilk olarak gördü-
ğüm bu eğitimler insan hakları savunu-
cuları açısından epey faydalı olmuştur. 

Bu okulda emeği geçen başta değerli 
dostum Batman Barosu Başkanı Av. Ah-
met Sevim ile Baro üyelerine teşekkür 
ediyorum.

Hasan Argünağa / Mazlum-Der Batman
Şubesi Başkanı 
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Günümüz egemen anlayışının ne-
redeyse her şeyi kapitalist sistemin 
çıkarlarına göre dizayn ettiği, silikleş-
tirdiği bir dönemde insanlara haklarını 
hatırlatan her çalışma bence kutsaldır. 
Hele ki bunu kadın haklarından çevre 
hakkına, din-vicdan özgürlüğünden 
hak arama bilincine kadar bir çok ko-
nuda öğreten/tartıştıran uzun süreli 

bir program haline getirmek ayrıca bü-
yük bir başarı. Ayrıca bu çabayı anlamlı 
kılan en önemli yan, bütün hayatını 
insan hakları mücadelesine adamış 
sevgili ağabeyimiz Sedat Özevin adına 
düzenleniyor oluşu. Emeği geçen tüm 
arkadaşlara teşekkürler..

Süleyman Noyan / Makine Müh.

 Batmanda hak temelli alanda gönüllü 
olarak mücadele eden bir birey olarak 
öncelikle Batman Barosuna Merhum 
Av.Sedat Özevin’in anısına İnsan hakları 
okulunu tertipledikleri için teşekkür 
ediyorum. Av.Sedat Özevin yaşamı bo-
yunca hep insan hakları konusunda du-
yarlı ve gayretli biriydi. Biz Batmanlı STK 
lar olarak hep onu hukukçu kimliğinin 
yanında insan hakları savunucusu ola-
rak tanıdık. Her bakımdan çok anlamlı 
ve kıymetli okulun 5. haftasında bir 
katılımcı, bir haftasında da konuşmacı 
olarak çevre hakkı ile ilgili bir sunum 
gerçekleştirme fırsatım oldu. Batmanlı 

STK lar olarak  ilk kez insan hakları 
alanında uzun soluklu bir eğitim şansını 
yakaladık. İnsan Hakları Okulu, STK ve 
hukukçuların birbirini tanımalarına da 
katkı sundu. Diğer bir kazanım da insan 
hakları için yasaları değiştirmek, hak ve 
özgürlükleri anayasal ve yasal güvence 
altına alınmasının önemli olduğu  an-
cak, yasaların tek başına yetmediği so-
nucunun ortaya çıkmasıydı. Bu sebeple 
Batman Barosunda ilki düzenlenen Av. 
Sedat Özevin insan Hakları Okulu’nun 
gelenekselleştirilmesinin faydalı olaca-
ğına inanıyorum. 

Recep Kavuş / Çevre Gönüllüleri 
Derneği Başkanı 

Derinlikli ve nitelikli bir mücadelenin 
bilgi yuvası olan Av. Sedat Özevin İnsan 
Hakları Okulu Batman’a entelektüel 
manada ciddi bir düzey katmıştır. Keyif-
le öğrencisi olduğum bu okulu bizlere 
kazandıran Baro emekçilerine ve Baro 

Başkanı Ahmet Sevim’e teşekkür 
ederim.

Evren Arı / Aydın-Der Başkanı

faaliyetler

Av. Sedat Özevin İnsan Hakları Okulu 
Katılımcılarının Görüşleri.
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Gerçekten Av. Sedat Özevin İnsan 
Hakları Okulu’nun bize çok faydası 
oldu. Okulun Sedat Özevin adına açıl-
ması da anlamlıydı. Oldukça uzun ve 

eğitici bir eğitimdi. Batman Barosu’na 
ve insan hakları eğitimcilerine çok 
teşekkür ederim.

Mehmet Şirin Baytar / İHD 
Batman Şubesi YK Üyesi

Daha önce bir okula bu kadar istekli 
devam ettiğimi hatırlamıyorum. Bu 
çalışmadan dolayı Batman Barosu’na ve 
emeği geçen herkese sonsuz teşek-
kürler etmek istiyorum. Ayrıca sevgili 
merhum Sedat Özevin’in adıyla anılması 
bu çalışmayı daha da anlamlı kılmıştır.

Toplumumuzda parmakla sayılabile-
cek kadar az sayıda olan, olanların da 
birçoğunun yeterli bir donanıma sahip 
olmadığını düşündüğüm ve çoğu za-
man bazı kesimlerce “Üzerlerine vazife 
olmayan işlere bulaşanlar!” diye de 
adlandırılan İnsan Hakları Aktivistleri için 
bulunmaz bir fırsattı bu okul. Her gün 
bir şekilde onlarcasına tanık olduğu-
muz hak ihlalleri karşısında canımızın 
yanmasına rağmen sessiz, tepkisiz ve 
çaresiz kaldığımızı veya kalmak zorunda 
bırakıldığımızı düşündüğümüzde bu 
çalışmanın önemi daha da anlaşılacaktır.

En büyük hak ihlallerinin, devletlerin 
veya iktidarların eliyle ve bilgisi dahilin-
de yapıldığı, bilinen ve artık saklanama-
yan bir gerçektir. Bu program boyunca 

üzerinde en çok konuşulan ve bu du-
rumlar karşısında neler yapılabileceği en 
çok tartışılan konular da bunlardı. Hatta 
yine Batman Kültür ve Sanat Derneği ve 
Batman Barosunun birlikte düzenlediği 
“Hangi İnsan Hakları? Film Festivali” kap-
samında gösterilen filmlerde de en çok 
bu kapsamdaki hak ihlallerini izledik. 
Yaşanan bu durumlar karşısında neler 
yapıldığını ve yapılabileceğini ve nasıl 
davranmamız gerektiğini kısmen de 
olsa öğrendiğimizi düşünüyorum. Tabi 
bu yaşananlar karşısında insan hakları 
aktivistlerinin rolü oldukça önemli. 
Ancak bir daha asla yaşanmamasının en 
büyük teminatının devletlerin geçmişte 
yaşananlarla yüzleşmesi olduğunu 
düşünüyorum.

Üzerlerine vazife olmayan işlere bula-
şanların çoğalması ve başta insanlar 
olmak üzere tüm canlıların tüm hakla-
rının güvence altına alındığı bir yaşam 
dileklerimle tekrar teşekkür ediyor ve 
bu tür çalışmaların devam etmesini 
diliyorum.
Barış Eviz / Batman Kültür ve 
Sanat Derneği Başkanı

Av. Sedat Özevin İnsan Hakları Okulu 
Katılımcılarının Görüşleri.
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faaliyetler

roboski
10 Aralık İnsan  Hakları 
gününde Roboski’deydik.

Türkiye tarihinin en büyük 
insan hakkı ihlali olan ve 
34 genç ve çocuk sivil insa-
nın bombalanarak yaşamı-
nı yitirdiği Roboski Katlia-
mı ikinci yılını tamamladı. 
Baromuz , Bölge Baroları 
temsilcileri, İnsan Hakları 
savunucuları ile  birlikte 10 
Aralık Dünya  İnsan Hak-
ları Günü ve Haftası vesi-
lesiyle , yaşanan bu en acı 
katliama ve sorumlularının 

geçen bunca zamana rağ-
men bulunmaması ayıbına  
kamuoyunun dikkatini çek-
mek amacıyla Roboski’dey-
dik. Katliamın izlerinin 
hala ilk günkü gibi hissedil-
diği Roboski’de bizleri acılı 
aileler karşıladı. Roboski 
mezarlığı ziyaretinin ardın-
dan, Bölge Baroları Dönem 
Sözcüsü Mardin Barosu 
Başkanı Av. Azat Yıldırım 
ve Diyarbakır Barosu Baş-
kanı Av.Tahir Elçi açıklama 
yaptı. Açıklamada ; Hiçbir 
ahlaki hukuki ve insa-

ni gerekçesi olmayan bu 
katliamın faillerinin cezai 
sorumluluktan kurtulama-
yacağı ifade edilirken tüm 
failllerin derhal yargı önüne 
çıkarılması, istendi. Bizler 
de Barolar, avukatlar ve  
İnsan Hakları savunucu-
ları olarak, İnsanlığa karşı 
işlenen bu katliamı unut-
turmayacağız  ve failler, 
adalet önünde hesap verene  
dek Roboski için adaletin 
takipçisi olacağız.
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BASINA VE KAMUOYUNA
28 Aralık 2011 tarihinde ROBOS-
Kİ’de mantık ve vicdanın kabul 
edemeyeceği bir saldırı sonucu 34 
insanımızın ölümü ile sonuçlanan 
katliamın sözde soruşturması, 
tarafsızlıktan uzak, kamuoyunu 
aldatıcı bir takım işlemlerle yürütül-
müş ve 7 Ocak 2014 tarihinde dava 
açılmasını gerektiren bir sebebin 
bulunmadığından bahisle takipsiz-
lik kararıyla sonuçlanmıştır.

Tüm Hukuk ilkeleri çiğnenerek 
yapılan soruşturmada askeri 
savcılık;  “TSK personelinin bahsi 
geçen TBMM ve Bakanlar Kurulu 
kararları çerçevesinde kanunun 
emrini icra kapsamında kendilerine 
verilen görev gereklerini yerine 
getirdiklerini, görevi yerine getirir-
ken kaçınılmaz hataya düştükleri, 
dolayısıyla eylemleri hakkında 
kamu davası açılmasını gerektiren 
bir sebep bulunmadığı anlaşıldığın-
dan kovuşturmaya yer olmadığına” 
dair karar vermiştir.

Silahlı kuvvetlerde hiyerarşinin 
nasıl bir öneme sahip olduğu ve 

nasıl işlediği, herkesçe bilinmekte-
dir. AİHM kararlarında da, yapılan 
soruşturmalarda görevli olanların 
hiyerarşik yapısının yapılan soruş-
turmanın bağımsızlığı açısından 
önemli olduğu vurgulanmaktadır. 
Bu hiyerarşik düzen gözetilmeksi-
zin yapılan soruşturmalar nedeni 
ile askeri mahkemelerin gerektiği 
gibi bağımsız olmadığına dair 
kararlar vermiştir. Meydana gelen 
katliamda suçun faillerinin bu hi-
yerarşik düzen altındaki makamlar 
tarafından soruşturulması hukuk 
devleti anlayışına ve AİHM kararları-
na aykırıdır.

Ceza yasamız, konusu suç teşkil 
eden emrin hiçbir suretle yerine 
getirilemeyeceğini düzenlemiş ve 
aksine şekilde hareket edilmesi 
halinde emri yerine getiren ile emri 
verenin sorumlu olduğunu hü-
küm altına almıştır. Emrin, hukuka 
uygunluğunun denetlenmesinin 
kanun tarafından engellendiği 
hâllerde de verilen emrin yeri-
ne getirilmesinden emri vereni 
sorumlu tutmaktadır. Faillerin 
sorumluluğuna işaret eden ceza 

yasamızdaki bu hükümlerde, askeri 
savcılık tarafından verilen kararda 
yok sayılmıştır.

Bölge halkının yaşadığı koşullar 
nedeni ile zaman, zaman sınır 
dışına çıktıkları gerek karakol 
komutanları gerekse üst düzey 
yetkililerce bilinmekteyken, bu 
bilginin yeterince araştırılmadan 
yada gözardı edilerek operasyon 
yapılması, verilen kararın gerekçe-
sindeki kaçınılmaz hata unsurunu 
dayanaksız kılmaktadır.

Yasalarda hata halinde dahi taksirli 
sorumluluk halinin saklı olduğu 
düzenlenmesine rağmen askeri 
savcılığın failleri her türlü sorum-
luluktan muaf kılan mevcut kararı 
hükümsüzdür.

Verilen bu karar ile Roboski katliamı 
KATİLSİZ KATLİAM olarak bellekler-
de yerini almıştır. Basına ve kamuo-
yuna saygıyla duyurulur.
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H.M.K Eğitim Semineri 
Yapıldı.

faaliyetler

Türkiye Barolar Birliği ve Baromuz-
ca düzenlenen Hukuk Muhame-
kesi Kanunu eğitim Semineri için , 
23.11.2013 tarihinde , Yargıtay Eski 
Üyesi ve Bahçeşehir Üniversitesi 
öğretim görevlisi Prof.Dr.Adnan 
Deynekli,Maltepe Üniversite-
si Öğretim görevlisi Yard.Doç.
Dr.Taylan Özgür Kiraz,Tobb Üni-
versitesi öğretim görevlisi Yard.
Doç.Dr.Kudret Aslan ile TBB Eğitim 
Merkezi Yürütme Kurulu üyesi 
Av.Halit Advan aramızdaydılar. 
Bahçeşehir Koleji Konferans Salo-
nunda yapılan Eğitim çalışmasına 
meslektaşlarımızın yanı sıra , Bat-
man Adliyesi Hakimleri de katıldı. 
Çalışma kapsamında 6100 Sayılı 
Hukuk Usulü Muhakemesi kanunu 
düzenlemeleri, değişiklikler ve 
uygulamada yaşanan sorunlar ele 
alındı. Meslektaşlarımız ve katı-
lımcıların da yoğun ilgisi ile faydalı 
geçen çalışma için misafirlerimize 
teşekkür ediyoruz. 
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Batman Cezaevinden 
Nakillerle İlgili Batman 
Barosu’nun Girişimleri
11.11.2013 Tarihinde Batman M Tipi 
cezaevinde bulunan 15 hükümlü-
nün, hükümlü sayısının kapasitenin 
üzerinde olması gerekçesiyle 
Adalet Bakanlığınca Batman’dan 
Tekirdağ F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Ku-
rumu’na nakledildiğinin duyulması 
üzerine nakillerin durdurulması için 
Batman Barosu’nca çeşitli girişim-
lerde bulunulmuştur. Bu çerçe-
vede Baro Başkanımız Av. Ahmet 

Sevim ve Baromuz Yönetim Kurulu 
tarafından Batman Cumhuriyet 
Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı Ceza 
ve Tutukevleri Genel Müdürlüğü, 
Batman Milletvekilleri Ayla Akat, Zi-
ver Özdemir nezdinde girişimlerde 
bulunulmuştur. Konuya ilişkin ola-
rak Batman Barosu, İnsan Hakları 
Derneği Batman Şubesi ve Mazlum 
Der Batman Şubesi birlikte bir basın 
açıklaması yapılmıştır. Girişimler 

neticesinde hakkında nakil kararı 
verilen hükümlülerden 58 yaşın-
daki engelli, hipertansiyon ve mide 
kalp rahatsızlıkları bulunan Salih 
Şimşek’in nakil kararı geri alınarak 
Mardin Havaalanı Limanı yolundan 
tekrar Batman Ceza evine geri 
getirilmiştir.
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faaliyetler

Kadın Hakları Çalıştayı 
Yapıldı.

 24.11.2013 tarihinde Batman 
Barosu Kadın Hakları Komisyonu 
üyelerinden Av.Zeynep Yılmaz ve 
Av.Pınar Bulut Gaziantep Baro-
su’nun düzenlediği Güneydoğu 
Anadolu Bölge Barolarının ortak 
katılımıyla gerçekleştirilen ka-
dına yönelik şiddetle mücadele 
konulu çalıştaya katıldı.Çalıştaya 
katılan bölge baro temsilcileri 
tarafından 25 Kasım Kadınlara 
Yönelik Şiddete Karşı  Ulusla-
rarası Mücadele ve Dayanışma 
Günü çerçevesinde  ortak basın 
açıklaması yapıldı. 

 25.11.2013 tarihinde Batman 
Barosu Kadın  Hakları Komisyonu  
tarafından 25 Kasım Kadınlara 
Yönelik Şiddete Karşı  Uluslarara-
sı Mücadele ve Dayanışma Günü  
nedeniyle  basın açıklaması yapıl-
dı.Batmanın çeşitli mahallelerin-
de(Karşıyaka,Petrolkent,Yavuz-
selim,Bahçelievler,Bağlar) kadın 
hakları ile ilgili olarak komisyon 
üyeleri tarafından broşürler dağı-
tıldı, kadın hakları ve adli yardım 
hakkında  bilgilendirme amaçlı 
ev ziyaretleri yapıldı.

Baromuz Kadın Hakları Komisyo-

nu üyelerine yönelik 28-29 Aralık 
2013 tarihlerinde İnsan Hakları 
Ortak Platformundan psikolog 
Zehra Tosun tarafından “Top-
lumsal Cinsiyet,Kadına Yönelik 
Şiddet ve Mağdurla Görüşme 
Teknikleri” konulu eğitim çalış-
ması gerçekleştirildi.

 6284 sayılı Ailenin Korunması ve 
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi-
ne Dair Kanunun uygulanmasına 
yönelik Batman ceza ve hukuk 
mahkemelerinde anket çalışması 
yapılmaktadır.
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Tanzé Köyü Katliamına Yeni 
Soruşturma.
Batman’a bağlı Sason İlçesi-
nin Heybeli (Tanzê) Köyüne, 
24.02.1994 tarihinde ağır silahlarla 
yapılan saldırı sonucunda 9 va-
tandaşımız hayatını kaybetmiş ve 
17 vatandaşımız da yaralanmıştır. 
Olay,  kayıtlara PKK saldırısı olarak 
geçmiş ve failleri henüz yakalana-

mamıştır. Baromuz üyelerinden 
Av. Nuri Mehmetoğlu, Av. Abdulsa-
met Kansu ve Av. Derya Onatlı’nın 
çalışmaları sonucu yaptıkları yeni 
suç duyurusu üzerine soruşturma-
yı yürüten Diyarbakır Özel Yetkili 
Cumhuriyet Başsavcılığı olaya dair 
bilgi ve görgüleri bulunan müş-

teki ve tanıkların dinlenmesi için 
gerekli talimatları vermiş, Sason 
ilçesinde müşteki ve üç tanığın 
Batman’da da beş tanığın beyan ve 
ifadeleri alınmıştır.  Konuyla ilgili 
soruşturma Baromuzca yakından 
takip edilmektedir.  

Baromuz 2. Genç Avukatlar 
Kurultayuna Katıldı.
Mesleğe yeni başlayan avu-
katların yaşadıkları sorunların 
tartışılarak çözüm yollarının 
bulunmasında Türkiye gene-
lindeki genç avukatların ortak 
iradelerini bir araya getirmeyi 
amaçlayan 2.Genç Avukatlar 
Kurultayı Eskişehir’de yapıldı.

TBB ve  Eskişehir Barosu tarafın-
dan 16-17 kasım 2013 tarihleri 
arasında düzenlenen 2.Genç 
Avukatlar kurultayına meslek-
taşlarımız Av. Kemal ÜNER, Av. 
Esra SAVĞA ve Av. Hüseyin EKİN 
katılmışlardır. Meslektaşlarımız 
Ceza Muhakemesi Kanunun-
da düzenlenen “Tutukluluk 
Kurumu ve Bölgemizdeki 

Uygulamaları ile Avukatların 
kollukta Yaşadığı Sorunlar” ile 
ilgili sunum yapmışlardır.

Kurultay kapsamında katılımcı 
barolar tarafından genç avukat-
ların yaşadıkları sorunlara ilişkin 
sunumlar gerçekleştirilmiş, tes-
pit edilen sorunların çözümüne 
dair fikirler sunmak için çeşitli 
gruplar oluşturulmuş ve atölye 
çalışmaları yapılmıştır. Kurultay 
sonuç bildirgesinin açıklanması 
ile sona erdi.  
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Baromuz stajyer  Avukatları Ferit 
Kavşut , İlyas Turan ve Kerem 
Yıldız’dan oluşan takımımız , 
Diyarbakır Barosu tarafından Staj 
Eğitim Çalışmaları kapsamın-
da düzenlenen Kurgusal dava 
yarışmasında şampiyon oldular. 
Bölge genelinde birçok Baro ve 
Diyarbakır Barosu stajyer avukat-
ların katılım gösterdiği yarışmada , 

takımımız yazılı savunma aşama-
sından sonra 4 takımın yarıştığı 
sözlü finale kaldı. 23 Kasım 2013 
tarihinde , Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi Duruşma salonunda 
düzenlenen Kurgusal Dava Du-
ruşmasında  stajyerlerimiz birinci 
oldular. Yarışma sonunda Diyar-
bakır Barosu Başkanı  Av. Tahir Elçi 
yapılan yarışmanın staj eğitim 

çalışmalarına katkısının önemli 
olduğunu belirterek katılımcılara 
teşekkür etti. 

Birinci olan Stajyerlerimize Baro 
Başkanımız Av. Ahmet Sevim de 
tebrik etti ve kitap hediye etti. 
Batman Barosu olarak biz de 
stajyerlerimizi bu başarıdan dolayı 
kutluyoruz. 

Kurgusal Dava 
Yarışmasında Stajyer 
Avukatlarımız Birinci 
Oldu.

faaliyetler
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Staj Eğitim Programı 
Güncellendi.
Baromuz Stajyer Eğitim Komisyo-
nu çalışmaları hız kesmeden de-
vam ediyor. Yeni adli yılın başlama-
sından bu yana Avukatlık Hukuku 
Eğitim çalışmaları kapsamında 
yapılan , stajyerlere,  Avukatlık 
Kanunu , Avukatlık Mesleğinin 
Örgütlenişi , Avukatın Hakları ve 
Yükümlülükleri,Avukatlık Büro-
su ve Avukat Ortaklığı ,  Meslek 
Kuralları bağlamında avukat-yargı 
organları ilişkisi ,Avukatlık Ücreti , 
Adli yardım Uygulaması, Avukatlık 
disiplin suç ve cezaları konularında 
eğitim seminerleri verildi. Zorunlu 
Staj E ğitim Programı kapsamında 
olan Avukatlık Hukuku çalışmaları 
sona erdi.

Türkiye Barolar Birliğinin düzen-
lediği ,  TBB Staj Yönetmeliğinde 
yapılan değişiklik üzerine ‘Staj 

Yeterliliği Ölçme ve Değerlendir-
me’sinde sorulacak olan sorular 
bakımından stajyerlerin sorumlu-
lukları içinde yer alan, mantıksal 
akıl yürütme, Avukatlık Hukuku ve 
Meslek Kuralları konuları dikkate 
alınarak, staj eğitim programlarının 
zorunlu olan bölümünde program 
yeknesaklığının sağlanması ’’ ko-
nulu toplantısında Baromuzun da 
temsili sağlandı. Staj eğitim adına 
oldukça önemli kararların alındığı 
toplantıda , Staj Eğitim Programı-
nın mutlaka , Avukatlık Hukuku, 
Hukuk Uygulamaları Eğitimi, ve 
Uygulamada Avukatlık konularının 
zorunlu olarak içermesi konusun-
da görüş birliğine varıldı. Eğitim 
çalışmalarında eğitici ve anlatıcı 
desteğinin Türkiye Barolar Birliği 
tarafından talep halinde sağlana-
cağı sözü verildi.   

Baro Başkanı Av. Ahmet Sevim ve 
Staj Eğitim Komisyonumuz , Hu-
kuk Uygulamaları ve Uygulamada 
Avukatlık Eğitimi Seminerleri 
konusunda stajyer Avukatlarımızın 
da görüş ve önerileri için stajyer-
lerle bir araya geldi. Staj eğitim 
programı önümüzdeki dönem 
çalışmalarının ve programının 
anlatıldığı buluşmada Stajyer 
Avukatlar , Eğitimin daha verimli 
olması açısından görüş ve önerile-
rini aktardılar. Komisyon tarafından 
hazırlanan güncel ve ihtiyaca daha 
uygun hazırlanmış, uygulamada 
sıkça karşılaşılan konuların daha 
fazla işlendiği program belirlendi. 
Stajyer Avukatlarımız ve programa 
engin tecrübe ve bilgileri ile katkı 
sunacak olan eğiticilerimize,mes-
lektaşlarımıza  başarılı ve faydalı bir 
program diliyoruz.
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Basın
 Açıklamaları

Özcan Temel Cinayetine İlişkin Basın Açıklaması

 02.11.2013 tarihinde şehrimiz 
Petrol Mahallesinde meydana 
gelen silahlı saldırı olayında, Öz-
can TEMEL yaşamını yitirmiş ve iki 
vatandaşımız da yaralanmıştır.

 Batman Barosu tarafından, olayın 
meydana gelmesinden hemen 
sonra provakatif bilgi kirliliğinin ya-
şanmaması, kamuoyuna akseden 
bilgilerin sağduyulu bir şekilde 
değerlendirilmesi, toplumsal has-
sasiyetlerin gözetilmesi amacıyla 
Batman Valisi, siyasi parti yöneti-
cileri, sivil toplum kuruluşlarının 

temsilcileri ile çeşitli görüşmeler 
yapılmıştır.Soruşturmanın gizliliği 
nedeniyle, olaydaki kanıtlar ve 
veriler kamuoyunun bilgisine 
sunulabilmiş değildir. Bu belirsizlik 
sürecinde yaşanabilecek bilgi 
kirliliğinden kaynaklı olumsuz bir 
tavrın ortaya çıkmaması için siyasi 
partiler ile sivil toplum kuruluşla-
rının ortak bir irade ortaya koyarak 
bu ve benzeri sardılar karşısında 
konumlanması gerekmektedir. Bu 
tutum, meydana gelen saldırıdan 
çıkar sağlamak isteyen çevrelerin 

amaçlarını da engellemiş olacak-
tır. Olayla ilgili başlatılan soruştur-
manın hızlı ve adil sonuçlanması, 
hukuki açıdan zorunluluktur. 
Gerektiği gibi devam edip sonuç-
lanacak bir soruşturma, toplumun 
tüm kesimlerinin rahatlamasını ve 
zarar gören ailenin acısının azda 
olsa hafiflemesini sağlayacaktır.
Batman Barosu olarak yaşam 
hakkına yönelik bu elim saldırıyı 
kınıyor, TEMEL ailesine başsağlığı 
ve yaralılara da acil şifalar diliyo-
ruz.

Batman Cezaevindeki Nakillere İlişkin Basın Açıklaması

11.11.2013 tarihinde Batman M 
Tipi cezaevinde bulunan 15 hü-
kümlü,  tutuklu ve hükümlü sayı-
sının kapasitenin üzerinde olması 
gerekçesiyle Adalet Bakanlığınca 
Batman’dan 1700 km uzaklıktaki 
Tekirdağ F Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumu’na nakledilmişlerdir. 

Nakil gününe kadar konuyla ilgili 
hükümlüler dolayısıyla vekilleri ve 
yakınları nakil kararından haber-
dar olmamışlardır. Nakil günü 
meslektaşlarımızın ve ailelerinin 
konuyu öğrenmeleri üzerine Baro 
Başkan Yardımcımız Av. Tamer Öz-
toprak ve hükümlü Salih Şimşek 
vekili meslektaşımız Av. Kemal 
Üner görevlendirilmiş, meslek-
taşlarımız Cezaevi Müdürlüğü, 
hükümlü Salih Şimşek ve aileler 
ile görüşmüştür. Dün itibariyle 
arkadaşlarımızın yapmış olduğu 
görüşme ve araştırma sonucu 
tamamı siyasi hükümlü olan Ali 
Aykaç, Celal Aykaç, Delil Yılmaz, 
Ercan Tunç, Ferhat Yıldırım, Habip 
Tekin, İsmail Yüksel, Mazhar Çınar, 
Mehmet Acar, Melek Çurpan, Müs-
lüm Temel, Rıdvan Çoban, Serdar 
Şahin,  Süleyman İlik ve Veysel 
Yürek adlı ve toplam 15 kişi olan 
hükümlüler Tekirdağ F Tipi Kapalı 
Cezaevine Mardin üzerinden hava-

yoluylu nakledilmişlerdir. 

Siyasi hükümlülere uygulanan 
ceza sistemi ve tabi oldukları infaz 
rejimi bakımından oldukça sorun-
lu bir yaklaşım var iken, hükümlü-
lerin ailelerinin bulunduğu yerden 
1700 km uzaktaki cezaevlerine 
nakledilmeleri üstüne üstlük 
bir ceza niteliği taşımaktadır. Bu 
durum sadece nakledilen hüküm-
lüler açısından değil aynı zaman-
da aileleri açısından ciddi zorluklar 
ve külfetler getirecektir. Nakil 
işleminden sonra hükümlülerin 
aileleri ile ailelerin de hükümlü ya-
kınları ile görüşme hakkı neredey-
se fiilen ellerinden alınmıştır. 

Daha önce nakli konusunda karar 
verilen hükümlülerden Salih 
Şimşek, 58 yaşında ve engelli 
olduğu gibi, hipertansiyon, mide 
ve kalp rahatsızlıkları bulunan, 
engelli ve rahatsızlıkları nedeniyle 
kendi ihtiyaçlarını göremeyecek 
durumda idi. Bu nedenle Diyar-
bakır Cezaevinde bulunan oğlu 
Mehmet Beşir Şimşek de Batman 
Cezaevine nakil talebinde bulun-
muş ve yaklaşık 5 aydır babasına 
bakmakta idi. Dün nakil haber-
lerinden sonra en azından Salih 
Şimşek’in özel durumu da dikkate 
alınarak naklinden vazgeçilmesi 

konusunda gerek Baromuz gerek 
hükümlünün vekili  meslektaşı-
mız gerekse de Mazlumder ve İHD 
Batman Şubeleri, Ceza ve Tevkif 
Evleri Genel Müdürülğü nezdinde 
çalışmalar yapmış konuya ilişkin 
Batman Milletvekili Sayın Ziver 
Özdemir ile görüşülmüş netice-
de tüm bu çabaların sonucunda 
Salih Şimşek’in nakil işleminden 
vazgeçilmiştir. Bu konuda emeği 
geçenlere de ayrıca teşekkür 
ediyoruz.

Batman M Tipi Cezaevi kapasitesi 
olan 338’in üzerinde tutuklu ve 
hükümlü olması nedeniyle yeni 
nakillerin olabileceğini, hüküm-
lü ve tutukluların kaldığı kötü 
koşullar ile nakil arasında tercih 
yapmaya zorlanmasını temel 
insan haklarına aykırı olduğunu 
düşünmekteyiz. Bu nedenle hangi 
suçtan dolayı tutuklu ve hükümlü 
olduğuna bakılmaksızın kişilerin 
daha insani koşullarda ve aileleri 
ile görüşme hakları zedelenme-
den cezalarının infaz edilmesinin 
koşullarının sağlanması konusu-
nun takipçisi olacağımızı saygıyla 
kamuoyunun bilgisine suna-
rız.12.11.2013 
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Milletvekillerinin Tahliye Edilmemesine İlişkin Basın Açıklaması
Kamuoyunda yakından takip edil-
diği üzere, CHP Milletvekili Mustafa 
Balbay’ın başvurusu üzerine Anaya-
sa Mahkemesince, başvurucunun 
tutuklu bulunduğu sürenin makul 
süreyi aştığı, seçilme ve temsil hak-
kının ihlal edildiğine yönelik karar 
verilmişti.

 Söz konusu kararda, başvurucu-
nun, tahliye edilmemesi nedeniyle 
milletvekili görevini fiilen yerine 
getiremediği, tutukluluk halinin 
devamına ilişkin kararlarla seçil-
me hakkının işlevsiz hale geldiği, 
yargılamanın tutuklu sürdürülme-
sinden beklenen kamu yararı ile 
başvurucunun seçilme ve mil-
letvekili olarak siyasi faaliyetinde 
bulunma hakkı arasında ölçülü bir 
denge kurulmadığı gerekçelerine 
dayanılmıştı. Anayasa Mahkemesi-
nin geniş yankı bulan özgürlükçü 
kararı, toplumda mahkemelere 
yönelik oluşan güvensizliği kısmen 
de olsa gideren adalet duygusunu 
tatmin edici bir etki yaratmış ve 
siyaset kurumunun nefes almasını 
sağlamıştı.

Anayasa Mahkemesince İhlal 
Olarak Nitelenen Gerekçeler İle 
Talepler Reddedilmiştir 

Bu kararla uzun süredir tutuklu 
bulunan BDP milletvekillerinin ve 
tutukluluk süresi makul süreyi aşan 
siyasi/adli tüm tutukluların tahli-
yesinin yolunu açacağı beklentisi 
oluşmuş idi. Ancak ne yazık ki, BDP 

milletvekillerinin Anayasa Mah-
kemesinin kararında belirtilen ge-
rekçelerle yapmış oldukları tahliye 
talebi tam da Anayasa Mahkemesi-
nin kararında ihlal olarak nitelediği 
gerekçeyle reddedilmiştir. Tahliye-
sine karar verilen Mustafa Balbay ile 
tahliye talepleri reddedilen BDP’li 
vekillerin hukuki durumları arasın-
da özünde hiçbir fark olmadığı gibi 
BDP’li vekiller hakkında verilmiş bir 
mahkûmiyet kararı bulunmamak-
tadır. Bu gerçeğe rağmen mahke-
menin ret kararı vermesi Anayasal 
hakları peşinen ihlal ettiğinin ka-
bulüdür. Tahliye Taleplerinin Reddi 
Kişi Özgürlüğünü ve Temsil Hakkını 
Sınırlamıştır

Tutuklu milletvekillerinin tahliye 
taleplerinin reddine dair kararlar, bir 
taraftan kişi özgürlüğünün haksız 
yere sınırlanması ile bireysel hakları 
diğer taraftan yüzbinlerce kişinin 
iradesinin mecliste temsilinin en-
gellenmesi nedeniyle hukuksal ve 
siyasal sonuçları olacak dolayısıyla 
büyük emek ve çaba ile yürüyen 
barış sürecini olumsuz etkileyecek 
nitelikte kararlardır. Barış sürecinin 
başlamasından bugüne kadar hak 
ve özgürlüklerin kalıcı hale gele-
bilmesi ve idari/yargısal pratiklerin 
keyfilikten kurtulabilmesi için 
yasal/anayasal altyapısının oluştu-
rulması gerektiği yönündeki tüm 
taleplerin haklılığı bu kararla bir kez 
daha ortaya çıkmıştır. Yargı’nın Si-
yaset Kurumu Üzerindeki Vesayeti 

Devam Ediyor Anayasa Mahkeme-
sinin tutuklama kurumunu gerek 
kişiler yönünden gerekse siyasal 
temsil açısından tartıştığı genel ve 
objektif nitelikteki kararına rağmen, 
“Yargı Vasatı” olan keyfi, soyut ve 
varsayımlara dayalı gerekçelere 
tutukluluk halinin devamı kararı ile 
yargının siyasete müdahale aracı 
olma gerçeği bir kez daha ortaya 
çıkmıştır.

Mahkemelerin, Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesinin uzun tutuklu-
luk süreleri nedeniyle Türkiye’yi 
mahkûm etmesi ve haksız tutuk-
lamalar konusundaki direngen 
tutumu bugün maalesef Anayasa 
Mahkemesi kararlarında da devam 
etmiştir.

 Seçim barajı, hazine yardımı kısıt-
laması, seçim yasakları gibi direkt 
veya dolaylı anayasal ve yasal 
sınırlamaları aşarak temsil görevi 
verilen milletvekillerinin milletin 
iradesine rağmen bu hak ve görev-
lerinden yargı eliyle alıkonmasının 
son tahlilde darbelerle meclisin 
görevinden alıkonmasından hiçbir 
farkı yoktur.

Bu nedenle, tartışmaya konu 
yargılama ve tutuklamalara 
kaynaklık eden TMK’nın kaldırıl-
ması ve özgürlükten yana yargısal 
pratiklerin zeminini hazırlayacak 
yasal düzenlemelerin bir an önce 
yapılması gerekmektedir.

Uzun bir süredir Batman ka-
muoyunun gündemini elektrik 
kesintileri işgal etmektedir. Zorlu 
kış şartlarında kesintiler nedeniyle 
toplum sağlığı başta olmak üzere, 
bir çok kişinin ticari ve kişisel zararı 
meydana gelmiş, kesintiler büyük 
bir huzursuzluk kaynağı olmuştur.
Elektrik hizmeti verme konusun-
da tekel olan Dedaş yetkilileri 

EPDK’nın sözleşme ile kendilerine 
yüklenen sorumlulukları yerine 
getirmemekte ve kamu hizmeti-
nin gereklerine uygun davranma-
makta, yeterli, kaliteli ve düzenli 
elektrik hizmeti vermemektedir-
ler. Bu ihmalin yanı sıra kesintiler 
konusunda toplumu yeterince 
bilgilendirmemekte ve ilan edilen 
kesinti süresinden çok daha fazla 

süre kesinti yapılmaktadır. Bu ne-
denle yetkililer hakkında şikayetçi 
olmak isteyen vatandaşlarımıza 
hukuki yardımda bulunmak 
üzere dilekçeler hazırlanmış, bu 
dilekçeler, Baro Başkanlığından ve 
mahalle muhtarlıklarından temin 
edilebilecektir.

Elektrik Kesintilerine İlişkin Basın Açıklaması
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Basın
 Açıklamaları

10 Aralık İnsan Hakları Gününe Dair Basın Açıklaması

Barolar nitelikleri gereği, insan 
hakları mücadelesinin başat aktörle-
rinden biri olup, bu yönlü faaliyetleri 
gönüllü/ahlaki tercihlerinin yanı sıra, 
yasadan kaynaklanan zorunluluğa 
da dayanmaktadır. Dolayısıyla yaşam 
hakkından, çevre hakkına düşün-
ce ve ifade hürriyetine neredeyse 
tüm yaşamı kuşatan insan hakları 
mücadelesi baroların temel görev 
ve faaliyet alanıdır. Bu nedenle insan 
hakları mücadelesini, “belli gün ve 
haftalar” çerçevesinde tüketilmeye-
cek ölçüde önemli ve ciddi bir görev 
olarak görmekteyiz.

Bu önem ve ciddiyete binaen ve 
günlük siyasal kaygılardan arınmış, 
bireyin özgürlüğünü ve toplumsal 
adaleti esas alan insan hakları müca-
delesinin güçlenmesi için Batman’da 
ilk kez,  özelde bu konuda çalışan 
meslektaşlarımız ve ilgili STK’ların 
katılımı ile 7 hafta devam eden 15 te-
mel konunun işlendiği insan hakları 
savunucusu merhum başkanımız Av. 
Sedat Özevin’in ismiyle seminerler 
dizisi yaptık.. Bu vesile ile bu çalışma-
ya katılan ve destek veren herkese 
bir kez daha teşekkür ederiz. İnsan 
hakları mücadelesi bizlerin günlük 
mesleki ve kurumsal faaliyetleri-
mizin bir parçasıdır. Bu nedenle 10 
Aralık tarihinin “İnsan Hakları Günü” 
olarak kutlanmasını mevcut duru-
mun değerlendirmesi konusunda 
bir fırsat olarak gördüğümüzü, insan 
hakları bağlamında hak ve hürriyet-
ler konusunda bir değerlendirme 
yapmaz isteriz.

Barış Tüm Hakların Ön Koşulu 
Haline Gelmiştir her şeyden önce, 
Türkiye’nin son 30 yılında neredey-
se tüm hak ihlallerinin sebebi ve 
gerekçesi kılınmış olan Kürt mesele-
sinin barışçıl çözümü konusundaki 
çabaları, tüm eksikliklerine rağmen 
önemsiyor, bu konuda istikrarlı 
ve ısrarcı olunmasının gerektiğini 
yineliyoruz. Şiddet ortamının insan 
haklarını bir bütün olarak sınırlama 

gerekçesi kılındığını yıllarca acı bir 
şekilde tecrübe etmiş bir toplumda 
barış adeta tüm hakların ön koşulu 
haline gelmiştir. Güçlü Barış Talebini 
Karşılayacak Yasal ve Yapısal Değişik-
likler Yapılmamıştır Güçlü toplumsal 
desteğe rağmen maalesef kalıcı ve 
esaslı bir barışın koşulu olan yasal ve 
yapısal değişiklikler beklentileri kar-
şılayacak ölçüde değildir. Toplumun 
tüm kesimlerince değiştirilmesi ko-
nusunda mutabakata varılan yeni bir 
Anayasa çalışmasının yarım kalması, 
komisyon çalışmalarının şeffaf ve 
denetlenebilir nitelikte olmaması bu 
güçlü beklenti ve ihtiyacın gerisinde 
bir siyasal yapının devam ettiğini 
göstermektedir.

PVSK ve Cezasızlık Politikaları Polis 
Şiddetinin Arttırmaktadır

Özellikle son dönemde tüm toplum-
sal olaylarda, aşırı, orantısız ve ana-
yasal bir hak olan toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri hakkını ortadan kaldıran 
müdahaleler, dahası bu toplumsal 
olaylarda yaşam hakkı ihlaline vara-
cak uygulamalar yaşanmaktadır. Bu 
ağır ve açık ihlaller kamu gücünü kul-
lananlar tarafından sahiplenilmekte, 
suç işleyen kamu görevlileri cezasız 
kalmaktadır. En son Yüksekova’da 
iki vatandaşımızın ölümü ve birinin 
de ağır yaralanması ile sonuçlanan, 
sonrasında başta Diyarbakır olmak 
üzere ölümleri protesto gösteri-
lerine yapılan müdahaleler ile bu 
tutum akıl dışı bir hal almıştır. Yaşam 
hakkına, toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hakkına aykırı bu saldırıları kınadı-
ğımızı ve sorumluların bir an önce 
açığa çıkarılmasının gerektiğini bu 
vesile ile bir kez daha belirtmek iste-
riz. Son bir yıldır Türkiye’de yaşanan 
bunca ölümlü olaya, Polis Vazife ve 
Salahiyet Kanunu ile kolluğa tanınan 
aşırı güç ve silah kullanma yetkisi 
ile cezasızlık politikası kaynaklık 
etmektedir. MK Meşru Siyasal Alanı 
Daraltmaktadır

Terörle Mücadele Kanunu siyasal 
özgürlükleri daraltan bir işlev ile fiilen 
parti kapatma anlamına gelecek 
tutuklamaların gerekçesidir. Olağa-
nüstü dönemlerin zihniyetini taşıyan 
bu yasa ile özgürlükler konusunda 
atılan tüm adımlar boşa çıkarılmak-
ta, meşru siyasal alan kriminalize 
edilmektedir. Bu nedenle TMK’nın 
bir bütün olarak derhal kaldırılması, 
bu yasaya dayalı tüm mahkûmiyet-
leri ortadan kaldıracak genel bir af 
çıkarılması gerekmektedir. Anayasa 
Mahkemesinin yakın zamanda verdi-
ği karar ile Türkiye’de yargılamaların 
ve tutuklamaların uzunluğu birey-
lerin makul bir sürede ve dolayısıyla 
adil yargılama hakkının açıkça ihlal 
edildiği hüküm altına alınmıştır.  CHP 
Milletvekili Mustafa Balbay’ın tahli-
yesine gerekçe olan tüm koşulların 
aynı zamanda BDP milletvekilleri ve 
dahası aynı koşullardaki tüm tutuk-
lular için de geçerli olduğu, yasalar 
önünde eşitlik gereği tümünün tahli-
ye edilmesi gerektiği kuşkusuzdur.

“Toplum Hayatı İçin Tehlikeli” Hasta 
Tutsaklar Yakın zamanda bölge 
barolarınca hazırlanan kamuoyu 
ile paylaşılan ön raporla gündeme 
getirdiğimiz hasta tutuklulara dikkat 
çekmek, hasta tutsakların tedavi 
süreçlerinde yaşadıkları sorunlara 
cezaevlerinin kötü koşullarının 
eklenmesi ile üstüne üstlük bir 
cezalandırmaya tabi tutulduklarını 
ve ayırımcı muamelelere maruz 
kaldıklarını belirtmek gerekmektedir. 
Adli Tıp Kurumunca verilen raporlarla 
cezaevinde kalamayacağı belirtilen 
felçli tutsakların bile “toplum hayatı 
için tehlikeli” sayılması nedeniyle 
tahliye edilmediği gayri insani yakla-
şımın altını çizmek gerekecektir.

 Ana dilde eğitim hakkının sınırlan-
ması, kadın, çocuk ve engelliler gibi 
dezavantajlı grupların sorunları, 
yasa dışı dinleme ve fişlemeden 
neredeyse herkesin mağdur olduğu,  
özel yaşama müdahale anlamına 
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gelebilecek düzenleme tartışmala-
rının günlük sorunlara dönüştüğü 
bugünlerde, Roboski’de yaşanan 
katliamın sorumluların gizlenme-
ye devam edildiğini bir kez daha 
belirtmek gerekmektedir. Bugün 
bölge baroları ile birlikte Batman 
Barosunun temsilcilerinin yaşanan 

katliama ve sorumluların cezasızlık 
zırhı arkasına gizlenmiş olmasına 
dikkat çekmek için yeniden Robos-
ki’deler. Failler cezalandırılmayın-
caya kadar bu yaranın açık kalacağı 
ve toplumun gündeminde olacağı 
bilinmelidir.  Tüm bu ağır sorunlar 
karşısında, insan hakları savunu-

culuğu ve mücadelesinin ahlaki ve 
yasal görevimiz olduğu bilinciyle, 
insan hak ve onurunun vazgeçilmez 
değerlerimiz kabul ederek çalış-
malarımızın aynı ciddiyetle devam 
edeceğini kamuoyuna saygıyla 
duyuruyoruz.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününe Dair Basın Açıklaması
25 Kasım günü dünyanın her 
yerinde Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Günü olarak anılır. 1999 
yılından bu yana da her yıl 25 Kasım 
tarihi kadına yönelik şiddete dikkat 
çekmek, farkındalık yaratmak ve 
kadınlar arasında birlik, mücadele 
ve dayanışmayı güçlendirmek ama-
cıyla çok çeşitli etkinliklere sahne 
olmaktadır.

Ancak bilinmelidir ki; aslolan şiddet 
uygulanmasından sonra bir takım 
müdahalelerin yapılması değil, ŞİD-
DETİN UYGULANMASININ ÖNÜNE 
GEÇİLMESİDİR. Bu konuda, olayın 
mağduru olan kadınlar eğitilmekte, 
şiddete uğradıktan sonra nerelere 
müracaat edecekleri, haklarının 
neler olduğu gibi bilgiler verilmek-
tedir. Unutulmamalıdır ki şiddeti 
uygulayan genelde erkektir. Kanaa-
timizce erkeğin bu konuda eğitilip, 
bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 
Bu eğitim sadece alınacak cezaların 
anlatılmasından ibaret olmama-
lıdır. Erkek, bu olayın yanlışlığını 
idrak etmeli, tam bir kararlılıkla ve 
inanarak bundan vazgeçmelidir. 
Bu nedenle Batman Barosu kadın 
Hakları komisyonu olarak Kadına 
yönelik şiddetin önlenmesi ama-
cıyla bir takım öneri ve taleplerimiz 
bulunmaktadır. Şiddetin önlenmesi 
ve kadının mağduriyetinin önüne 
geçilmesi amacıyla; Kadına yöne-
lik şiddetin önlenmesinde yazılı 
ve görsel basına da büyük görev 
düşmektedir. Medya, kadına yö-
nelik şiddet ve tecavüz haberlerini 
kamuoyuna aktarırken, haber dilini 
doğru kullanmalı, etik değerlere 
uymalı, tecavüzün içerdiği şiddeti 
arka plana atmamalıdır. Basının, 

suçu işleyen erkeğe değil, mağdur 
kadının özelliklerine odaklanması 
şiddetin sorumlusunun mağdur 
olduğu biçiminde bir yanılsama 
yaratabilmektedir. Buna dikkat 
edilmelidir.

Kadına karşı şiddet, insan hakları 
ihlalidir, işkencedir. Kadın mağdur-
lar da işkence mağdurları gibi aynı 
duyguları yaşamakta, aynı travma-
lardan geçmektedir. Bu nedenle 
işkence ve kadına karşı şiddet, yasal 
mevzuatımızda tanım olarak aynı 
kategoride ele alınmalıdır.  Kadına 
yönelik ekonomik ve psikolojik 
şiddetin ortadan kaldırılmasının 
bir adımı olarak, evde ve tarlada 
çalışan kadınların, ulusal hesap-
lara dâhil edilmeleri için sigortalı 
yapılması ve emeğinin görünür 
kılınması gerekmektedir.Kadına 
yönelik şiddetin önlenmesi ancak 
nesillere verilecek doğru bir eğitim-
le mümkün olacaktır. Toplumun 
bu konunun hassasiyeti konu-
sunda bilinçlendirilmesi gerektiği 
tartışılmaz bir gerçektir. Bundan 
dolayı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
okullarımızda; “cinsiyet eşitsizliği 
ve kadına karşı şiddet” konusunun 
müfredata eklenerek ayrı bir ders 
olarak verilmesi gerekmektedir.

Belediyelerinde ilçe nüfusu ile 
orantılı bir şekilde ihtiyacı karşılaya-
cak kadın danışma merkezi ve sığın-
ma evi açılması için derhal harekete 
geçmesi gerekmektedir. Toplumda 
şiddet konusunda farkındalık ve 
duyarlılık yaratmak için okulda, 
ailede, kamu kurum ve kuruluş-
larında, askerlikte, özel sektörde 
kadın hakları ve aile içi şiddet ve 
şiddeti önleme konusunda bilgi-

lendirme toplantılarının yapılması 
gerekmektedir.Kadına yönelik 
şiddetin sadece kadının sorunu 
olmadığı, toplum sağlığını yakından 
ilgilendiren bir sorun olduğu kabul 
edilmesi, kalıcı çözüm için kararlı 
bir devlet politikasının uygulan-
ması gerekmektedir. Cezaevinde 
kalan kadınlar ve çocuklar pek çok 
sorunları bulunmaktadır. Cezaevin-
de görev yapan personelin kadın ve 
çocuk hakları konusunda bilinçlen-
dirilmesini ve kadın cezaevlerinin 
özel sorunlarının kadın odaklı bakış 
açısıyla giderilmesi gerekmektedir.

Evlilik yaşı 18 olmalıdır. 18 yaşın-
dan küçük herkes çocuktur. Cinsel 
suçlar evli kadına karşı işlendiğinde 
kadının şikâyetine tabi olmamalıdır. 
Yargıtay tarafından cinsel suçla-
rın uzlaşma kapsamına alınması, 
çocuk gelinler sorununu çözümsüz 
hale getirecektir. Şiddet önleme ve 
izleme merkezlerinin kuruluşu ve 
işleyişi hakkındaki yönetmeliklerin 
sivil toplum kurulularının tespitleri 
de dikkate alınarak eksiksiz ola-
rak düzenlenmesi, eğitim almış 
avukatların görevlendirilmesi ve 
aksaklıkları önleyici düzenlemeler 
yapılarak uygulamaya geçilmesi 
gerekmektedir. Bu konuda alınması 
gerekli en elzem tedbirlerin bunlar 
olduğu kanaatiyle, tedbirlerin 
alınması amacıyla ilgili birimlerin 
derhal harekete geçmesi gerektiği 
kanaatindeyiz. Batman Barosu 
Kadın Hakları Komisyonu olarak 25 
Kasım Kadına Şiddetle Uluslararası 
Mücadele Gününün ruhuna uygun 
olarak kadına yönelik şiddetin or-
tadan kaldırılması için bir başlangıç 
olmasını diliyoruz.
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Kültür
Sanat

ALBÜM TANITIMI

Lawje, Hakkâri müziğinin karakte-
ristik yapısını ve müzikal formlarını 
saptamak amacıyla 2003 yılında 
derleme çalışmalarına başladı. Bu 
çalışmalar esnasında görüştükleri 
dengbêjler ve stranbêjlerin icrâ 
ettikleri formları ve kullandıkları 
yöreye özgü vokal tekniklerini 
tespit ederek kayıt altına aldılar. 
Daha sonra derledikleri kilamları, 
stranları kendi müzikal algılarıyla, 
yöresel dokudan ayrıştırmadan, 
şekillendirdiler.

Derya Türkân, Ertan Tekin, İzzet 
Kızıl ve Yurdal Tokcan gibi usta 
müzisyenler de albüme katkıda 
bulundular.Kökleri yüzyıllar önce-
sine dayanan kadim Kürt müzi-
ğinin günümüzdeki aktarıcıların-
dan Lawje, doğduğu topraklara 
yürekten ve çok anlamlı bir selam 
gönderiyor.

Albüm İçeriği

1.Heseno Weli

2.Memyane

3.Nirecot

4.Ezdin ü Gurgo

5.Narink

6.Ehmede Sılıvi

7.Fatmake

8.Kew Bune Cot

9.Qiyamete

10.Kurte

Batman Barosu Üyelerinden Av.Dr.Sadullah Özel’in

Mülkiyet, Kamulaştırma ve Gerçek Karşılık Hakkı Konulu 
Kitabı

Türkiye’nin kamulaştırma uygulamasında en çok karşılaşı-
lan sorun, “kamulaştırma bedeli”nin tespit edilme biçimidir. 
Kamulaştırma bedelinin tespiti; “bilimsel” ve “teknik” boyutları 
olan oldukça kapsamlı bir süreçtir.  1982 Anayasası’nın 46’ncı 
maddesine 2001 yılı değişikliği ile eklenen “gerçek karşılık”, 
içeriği yeterince irdelenmemiş bir kavramdır.  Kamulaştırma 
bedeli tespit edilirken ulaşılması hedeflenen sonuç, gerçek 
karşılığın tespitidir. “Gerçek karşılık” bir ilke olduğu kadar, mül-
kiyet hakkının içerdiği bir haktır. Bu nedenle de kitapta “gerçek 
karşılık hakkı”, ilk olarak özgün ve bağımsız bir hak olarak 
inceleniyor.  Kamulaştırma bedelinin, gerçek karşılık hakkının 
malike tanıdığı yetkiler çerçevesinde ne şekilde tespit edildiği 
Yargıtay uygulaması ile aktarılıyor. AİHM kararları, Almanya 
ve ABD’nin kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin mevzuatı 
“gerçek karşılık hakkı”nın içeriğini belirleme açısından okuyucu-
ya sunuluyor. Kamulaştırma bedelinin asgari düzeyinin “pazar 
değeri” olması gerektiği sonucuna ulaşılarak, Pazar değerinin 
uluslar arası kabul edilen standartları ve ilkeleri karşılaştırmalı 
olarak inceleniyor.  

Kitap, dört bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Anayasal 
mülkiyet hakkı incelenmekte ve çerçevesi aktarılmaktadır. İkinci 
bölümde kamulaştırma ve Anayasal mülkiyet hakkının ilişkisi 
ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde karşılaştırmalı hukukta ta-
şınmazın gerçek karşılığının tespitine yönelik ilkeler ve uluslara-
rası değerleme standartları aktarılmaktadır. Dördüncü bölümde 
karşılaştırmalı hukuk ve uluslararası değerleme standartları 
bağlamında Türk Kamulaştırma Hukukundaki değerleme 
faaliyeti incelenmekte ve ilgili Yargıtay kararları değerlendiril-
mektedir.  Kitabın sonuç kısmında gerçek karşılığın ödenmesini 
sağlayacak somut önerilerin aktarıldığı bir değerlendirme yer 
alıyor

Kitabın Adı: Mülkiyet, Kamulaştırma ve Gerçek Karşılık Hakkı

Yazar : Av.Dr.Sadullah ÖZEL

Yayınevi : Yetkin Yayınevi

Fiyatı : 30 TL

Türkçe, 296 s.  Ankara 2013
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Keşke Bir Öpüp Koklasaydım Geride 
Kalan Aileler 12 Eylül’ü Anlatıyor
Zaman geçiyor, dünya değişiyor 
ve hayatlarımız yeni ufuklara 
açılıyor günbegün. Ama bir şeyler 
kalıyor geçmişten, bir türlü kabuk 
bağlamayan ve inceden sızlayan 
bir yara gibi, 12 Eylül gibi. Keşke Bir 
Öpüp Koklasaydım, işte bu yaraya 
dokunuyor. Yakın tarihimizin bu 
en travmatik toplumsal dönüşü-
münün ve baskı rejiminin yeni bir 
kaydını tutarak, cezanın yalnızca 
cezaevlerinde çürütülenlere 
değil, onların ailelerine ve aslında 
toplumun tamamına da kesilmiş 
olduğunu, kısacası bir mahpusluk 
halinin dışarıda kalanlar için de 
oluşturulduğunu gösteriyor. Bu 
kitapta çocukların, kaderleri çok-
tan çizilmiş, anne ve babalarıyla 
nice yıllar sonra tanışabilmiş, 12 
Eylül’ün üzerine doğmuş, içinde 
yoğrulmuş çocukların, küçücük 
yaşlarda bir yetişkinin bile taşıya-
mayacağı sırları, dertleri yüklen-
miş, sevgili anne ve babalarına 
reva görülen işkenceleri dost 
masalarında çok uzun yıllar sonra 
öğrenmiş, fotoğraf albümlerinde 
hep büyük boşluklar bulunan 
çocukların hikâyeleri anlatılıyor. 
Geçmişleri mahkum, gelecekleri 
ellerinden alınmış mücadele 
insanlarının hikâyeleri. Bin bir zor-
luğa direnen, kimi zaman çözülen 
kimi zaman destan yazan ailele-
rinin hikâyeleri. Sıradan anne ve 
babaların, kardeşlerin, sevgililerin 
cezaevi ve mahkeme kapılarındaki 
inancının, kararlılığının ve örgüt-
lenmesinin hikâyeleri. Hayatlarını 
yeni koşullara göre yeni baştan 
düzenleyen, pes etmeyen, üreten 
ve dışarıdaki dayanışmayı örgüt-
leyen kadınların hikâyeleri. Onlar 
komşumuz, akrabamız, öğret-

menimiz belki; onlar işçi, öğrenci, 
berber, memur emeklisi… Keşke 
Bir Öpüp Koklasaydım, trajik bir 
döneme değiniyor olsa da anlatı-
lanlar, geride kalanların beslediği 
umut, gösterdiği fedakârlık ve 
yardımlaşma, en önemlisi hiç 
yitirmedikleri inançları, bize insan 
olmanın güzelliğini ve bu güzelli-
ğin ışığıyla geleceğin daha da ay-
dınlanacağını gösteriyor. (Tanıtım 
Bülteninden)

( 7 Kasım 1980’de Mamak Ceza-
evi’nde görevli erler tarafından 
dövülerek öldürülen Sol Yayınları 
sahibi yayıncı İlhan Erdost’un kızı 
Alaz Erdost’un kitaptaki söyleşisin-
den bir bölüm):

“Bana ve ablama babamın trafik 
kazasında öldüğünü söylemiş-
lerdi. O da şöyle başlamıştı, tabi 
ablam daha önce öğreniyor, 
sürekli Küçükbahçe’ye gidiyoruz. 
Küçükbahçe babamın mezarı-
nın olduğu yer. Açıklanamıyor, 
Küçükbahçe neresi, “Babam 
nerede anne?”, “Uzağa gitti kızım”. 
Çok uzun bir süre Almanya’ya 
daktilo almaya gitti demişler. 
Sonra ablam küsmeye başlayınca 
psikologlara danışarak öldüğünü 
ve bahçesi olduğunu söylemişler. 
Biz sürekli babamın bahçesine 
gider gelirdik ve en sonunda bize 
trafik kazasında öldüğünü söyle-
diler. Ben de onu içselleştirmiştim. 
İlkokuldayım, bu anı da bayağı iyi 
hatırlarım, trafik kazaları konulu 
dersimiz vardı. Öğretmen, trafik 
kazası gören oldu mu deyince, 
ben de parmak kaldırdım ve 
benim babam trafik kazasında 
öldü dedim. Öğretmenim de gelip 
başımı okşayıp tamam Alazcım, 

tamam canım deyip ağlamıştı. 
Ben de herhalde babam öldü diye 
ağladığını düşünmüştüm. Bu hep 
gözümün önünde. Hatta gidip 
anneme anlatmıştım, annem de 
ağlamıştı sonra…” 

Eylem Delikanlı & Özlem Delikanlı

Türkçe, İstanbul, 2013, Ayrıntı 
Yayınları, 35 TL

544 s. -- 2. Hamur-- Ciltsiz -- 14 x 
22 cm 
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Mülksüzler
Mülksüzler,Ursula K. Le Guin tarafın-
dan 1974’de yazılmış ütopik bir bilim 
kurgu romanıdır.

“...Vermediğimiz şeyi alamazsınız, 
kendinizi vermeniz gerekir. Devrimi 
satın alamazsınız. Devrimi yapamazsı-
nız. Devrim olabilirsiniz ancak. Devrim 
ya ruhunuzdadır ya da hiç bir yerde 
değildir.” Konuşmasını bitirirken, yak-
laşan polis helikopterlerinin gürültüsü 
sesini boğmaya başladı.

Le Guin Mülksüzler için “Romanım 
Mülksüzler, kendilerine Odocu 
diyen küçük bir dünya dolusu insanı 
anlatıyor; Odo romandaki olaylardan 
kuşaklarca önce yaşamış, bu yüzden 
olaylara katılmıyor, ya da yalnızca 
zımnen katılıyor, çünkü bütün olaylar 
aslında onunla başlamıştı.

“Odoculuk anarşizmdir. Sağı solu 
bombalamak anlamında değil: kendi-
ne hangi saygıdeğer adı verirse versin 
bunun adı tedhişçiliktir. Aşırı sağın 
sosyal-Darwinist ekonomik özgürlük-
çülüğü de değil; düpedüz anarşizm: 
eski Taocu düşüncede öngörülen, 
Shelley ve Kropotkinin, Goldmann 
ve Goodmanın geliştirdiği biçimiyle. 
Anarşizmin baş hedefi, ister kapita-
list isterse sosyalist olsun, otoriter 
devlettir; önde gelen ahlaki ve ilkesel 
teması ise işbirliğidir (dayanışma, 
karşılıklı yardım). Tüm siyasal kuram-
lar içinde en idealist olanı anarşizmdir; 
bu yüzden de bana en ilginç gelen 
kuramdır.”demiştir.

Kitaptan alıntılar:

“Gerçek yolculuklar geri dönüşlerdir.”

“Bir duvar vardı. Önemli görünmüyor-
du. Kesilmemiş taşlardan örülmüş, ka-
baca sıvanmıştı; erişkin biri üzerinden 
uzanıp bakabilir, bir çocuk bile üzerine 
tırmanabilirdi. Yolla kesiştiği yerde bir 
kapısı yoktu; orada yerin geometrisine 
indirgeniyordu: bir çizgiye, bir sınır 
düşüncesine. Ama düşünce gerçekti. 
Önemliydi. Yedi kuşak boyunca dün-

yada o duvardan daha önemli bir şey 
olmamıştı.

Bütün duvarlar gibi iki anlamlı, ikiyüz-
lüydü. Neyin içeride, neyin dışarıda 
olduğu, duvarın hangi yanından 
baktığınıza bağlıydı.”(sayfa 11)

“… Siz zenginsiniz, siz sahipsiniz. Biz 
yoksuluz, biz yoksunuz. Sizde var, 
bizde yok. Burada her şey çok gü-
zel. Güzel olmayan yalnızca yüzler. 
Anarres’te hiç bir şey güzel değildir, 
yalnız yüzler güzeldir. Diğer yüzler, 
erkek ve kadın yüzleri. Bizim onlardan 
başka bir şeyimiz yok, birbirimizden 
başka bir şeyimiz yok. Burada siz 
mücevherleri görüyorsunuz, orada 
gözleri görürsünüz. Gözlerde de 
görkemi, insan ruhunun görkemini 
görürsünüz. Çünkü bizim erkeklerimiz 
ve kadınlarımız özgürdür, hiç bir şeye 
sahip olmadıkları için özgürdürler. 
Siz sahipler ise sahiplisiniz. Hepiniz 
hapistesiniz. Herkes yalnız, tek basma, 
sahip olduğu yığınla birlikte. Hapiste 
yaşıyor, hapiste ölüyorsunuz. Gözleri-
nizde görebildiğim yalnızca bu duvar, 
duvar!”

(Sayfa 191)

“Bizi birleştiren bağ seçilebilir bir 
şey değil. Biz kardeşiz. Paylaştığımız 
şeylerle kardeşiz. Hepimizin tek 
başına çekmek zorunda olduğu acıda, 
açlıkta, yoksullukta, umutta biliyo-
ruz kardeşliğimizi. Biliyoruz çünkü 
onu öğrenmek zorunda kaldık. Bize 
birbirimizden başka kimsenin yardım 
etmeyeceğini, eğer elimizi uzatmaz-
sak hiçbir elin bizi kurtaramayacağını 
biliyoruz. Uzattığımız el de boş, tıpkı 
benimki gibi. Hiçbir şeyiniz yok. Hiçbir 
şeye sahip değilsiniz. Hiçbir şey sizin 
malınız değil. Özgürsünüz. Sahip 
olduğunuz tek şey ne olduğunuz ve 
ne verdiğinizdir…

Vermediğiniz şeyi alamazsınız, kendi-
nizi vermeniz gerekir.

Devrim’i satın alamazsınız. Devrim’i 

yapamazsınız. Devrim olabilirsiniz 
ancak.

Devrim ya ruhunuzdadır, ya da hiçbir 
yerde değildir.”

(Sayfa:256)

Mülksüzler / Ursula K. Le Guin

Orijinal ismi:The Dispossessed

Çevirmen : Levent Mollamustafaoğlu

Orijinal ismi: The Dispossessed

Özgün dili:İngilizce

Türü:Bilim kurgu

Yayınevi: Metis .yayınları

Sayfa sayısı:355 Yayın Tarihi: Aralık 2003
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