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Değerli Meslektaşlarım, 

26 Ekim 2014 tarihinde Baro-
muzun 13. Olağan Genel Ku-
rulu yapılmış ve geçen dönem 
görev alan kimi meslektaşla-
rımızın ayrılması ile kurullar 
kısmen yenilenmiştir.  Önceki 
dönem görev alan ve çalışma-
larda büyük bir gayret gösteren 
meslektaşlarıma bir kez daha 
teşekkür ediyor, yeni seçilenlere 
de başarılar diliyorum. 

Baromuz bir yandan mesleki 
ve toplumsal sorunların çözü-
münde yasadan ve hukuktan 
kaynaklanan görevleri konu-
sunda çaba sarf ederken,  diğer 
yandan kurumsal yapımızın 
güçlendirilmesi konusunda bü-
yük bir gayret içindedir. Bu bağ-
lamda geçen dönem başlayan 
komisyon çalışmalarımızı önce-
ki birikimleri bertaraf etmeden 
günün ihtiyaçlarına uygun bir 

şekilde yeniden düzenleme ve 
genç meslektaşlarımızın ener-
jisinden istifade etme yoluna 
gidiyoruz. Geçen dönem baş-
layan özellikle eğitim çalışma-
larının semerelerini bu dönem 
pratik alanda göreceğimizi 
ümit ediyorum. 

Kadın Hakları Komisyonumu-
zun geçen dönem yoğun 
eğitim programı ile birlikte yü-
rüttüğü ve Batman Adliyesine 
yansıyan vakalar üzerinden ha-
zırladığı rapor kamuoyu ve ilgili 
kurumlarla paylaşıldı. 

Staj Eğitim Programımız stajyer 
meslektaşlarımızın sayısındaki 
büyük artış ile yeniden gün-
cellenerek, gerek baromuzun 
imkânları gerekse de birliğin ve 
diğer barolardaki eğitim çalış-
malarından yararlanmak üzere 
şekillendi. 

Çocuk Hakları Komisyonumuz 

geçen yıllara nazaran daha aktif 
ve üretken bir yapıya büründü. 

İnsan Hakları Komisyonu Av. Se-
dat Özevin İnsan Hakları Okulu 
ile başladığı eğitim çalışmalarını 
bu yıl ancak farklı bir formatta 
devam edecek.  Her ay ihtiyaca 
göre “İnsan Hakları Seminerleri” 
düzenlenmeye devam edecek. 

Özellikle Suriye ve Irak’taki vah-
şetten kaçarak Batman’a gelen 
insanların sayısındaki artış ve 
yaşadıkları koşullar nedeniyle 
bağımsız bir Mülteci Hakları 
Komisyonu kurulması kararlaş-
tırıldı. Kuruluş amacı ilkeleri ve 
çalışma prensipleri kamuoyu ile 
paylaşılan ve bültenimizde de 
haberini ulaşabileceğiniz İnsan 
Hakları Batman Platformu ilk 
çalışma alanı olarak da bu ko-
nuyu seçti. 

Gerek komisyonların yeniden 
teşekkülü gerekse de mesle-
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ki ve toplumsal sorunlar ko-
nusunda yapacağımız eğitim 
çalışmaları, seminerler ve ra-
porlamaların yanı sıra, kurum-
sal yapımızın güçlenmesi için 
fiziki ihtiyaçlarımızı karşılayacak 
olan hizmet binasının yapımı 
tüm hızı ile devam ediyor. Eylül 
2014’de başlayan inşaatımızın 
yeni adli yıl ile birlikte bitirilmesi 
ve hizmete sunulması planlan-
maktadır. 

Değerli Meslektaşlarım, 

Hukuk düzeni, değerler, esas-
lar ve ilkeler üzerine bina edilir. 
Günlük siyasi ihtiyaçlara göre 
şekillendirilen bir düzenin so-
nuçları itibariyle adalet ihtiya-
cını karşılaması mümkün de-
ğildir. Bu bağlamda toplumda 
“Güvenlik Paketi” olarak de-
ğerlendirilen düzenlemelerin 
dokunacağı ve kısıtlayacağı ilk 

alan maalesef sivil alandır. Mev-
cut yasal düzenlemelerin suç 
ve suçlu ile mücadelede etkili 
olmadığı asla kabul edilecek bir 
gerekçe değildir. Ülkenin her 
yanında kolluk kuvvetlerinin 
sanık olarak yargılandığı, daha 
doğrusu yargıdan kaçırıldığı 
davalar mevcut ve etkili bir yar-
gılama imkânı yok iken, silah ve 
zor kullanma yetkisinin genişle-
tilmesi çok daha büyük sorunla-
ra yol açacağı şüphesizdir. Son 
toplumsal olaylarda işlenen ya 
da işlendiği iddia edilen suçlarla 
mücadele etmenin tüm araçla-
rı mevcut iken oluşan zafiyeti 
sorunlu düzenlemelerle aşmak 
mümkün değildir. 

Yargının bir bütün olarak tartış-
maların odağında olduğu bir 
süreçte, savunma makamına 
güvensizlik anlamına gelen ve 

mesleğin doğasına dokunan 
avukatın dosyaya ulaşımının 
kısıtlanması ile avukatın yargıya 
yabancı bir unsur olarak gö-
rüldüğünün itirafı yapılmıştır. 
Pozisyonu ve işlevi ile adaletin 
tesisinin sigortası olan savun-
manın zayıflatılması sanıldığının 
aksine hiç kimseye bir kazanç 
sağlamayacaktır.  Savunmanın 
da yargının diğer unsurlarının 
da asıl işlevini görebileceği 
ve hayatı kaim kılan adaletin 
mümkün olduğu yarınlar ümi-
diyle yeni dönemin hepimize 
hayırlı olmasını diliyorum.

 Saygılarımla
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Sokağa Çıkma Yasağı 
İlanının Ortaya Çıkardığı 
Anayasal Sorunlar Üzerine

Suriye’de Kürtlerin yaşadığı Ko-
bané bölgesine Irak Şam İslam 
Devleti (IŞİD) örgütü tarafından 
düzenlenen saldırılara karşı 
yapılan protesto gösterilerinin 
yaygınlaşıp şiddet hareketle-
rine dönüşmesi üzerine 7-9 
Ekim 2014 tarihlerinde Mardin, 
Van, Batman, Diyarbakır, Muş 
ve Siirt'te Valilikler tarafından 

sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valiliklerin ikinci bir emre ka-
dar sokağa çıkma yasağı ilan 
ederken dayandıkları hüküm 
ise 1924 Anayasası’nın yürür-
lükte olduğu 1949 yılında çı-
karılan 5442 Sayılı İl İdaresi Ka-
nunu’nun 11/c hükmü oldu. Bu 
hükme göre, il sınırları içinde 
huzur ve güvenliğin, kişi do-

kunulmazlığının, tasarrufa mü-
teallik emniyetin, kamu esen-
liğinin sağlanması ve önleyici 
kolluk yetkisi valinin ödev ve 
görevlerindendir. Bunları sağla-
mak için vali gereken karar ve 
tedbirleri alır. 

Sokağa çıkma yasağı Anayasa-
nın “Yerleşme ve Seyahat Hür-
riyeti” başlıklı 23. maddesinde 

Av. Erkan Şenses
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düzenlenen hakla ilgili bir ya-
saktır. Anayasanın 23. maddesi 
“Herkes, yerleşme ve seyahat 
hürriyetine sahiptir… Seyahat 
hürriyeti, suç soruşturma ve ko-
vuşturması sebebiyle ve suç iş-
lenmesini önlemek amaçlarıyla 
kanunla sınırlanabilir” hükmü-
nü getirmiştir. 

Valilerin sokağa çıkma yasağını 
dayandırdıkları İl İdaresi Kanu-
nu’nun 11/c maddesi Valilere 
sokağa çıkma yetkisini içeren 
açık bir yetki vermemekle birlik-
te kanun maddesi hangi yetkiyi 
içerdiği belli olmayan muğlak 
ifadelerden oluşmaktadır. Ana-
yasanın 13. maddesi temel hak 
ve özgürlüklerin sınırlandırılma-
sının ancak kanunla olabilece-
ğini belirtmiştir. İl İdaresi Kanu-
nu’nda ise sokağa çıkma yasağı 
ilan etme yetkisi düzenlenme-
miştir. Bu durum 7-9 Ekim 2014 
tarihlerinde 6 ilde Valilerin İl 
İdaresi Kanunu’nun 11/c mad-
desine dayanarak sokağa çıkma 
yasağı ilan etmesinin ilk bakışta 
Anayasanın 13. maddesine ay-
kırı olduğunu göstermektedir. 
Yine kanunda yer almayan bir 
yetkinin kullanılması Anayasa-
nın 7. maddesindeki “Yasama 
yetkisi Türk Milleti adına Türkiye 
Büyük Millet Meclisinindir. Bu 
yetki devredilemez” hükmüne 
de aykırıdır. Zira sokağa çıkma 
yasağı yetkisi kanunda açıkça 
yer alması gereken bir yetki 
olup yorum yoluyla bu yetki-
nin çıkarılmasının yasama yet-
kisinin devredilmezliği ilkesine 
de aykırı olduğu açıktır. Yorum 
yoluyla hakların sınırlandırılması 
veya durdurulması kabul edilir-
se Anayasanın 6. maddesinde 

düzenlenen“… Hiçbir kimse 
veya organ kaynağını Anayasa-
dan almayan bir Devlet yetkisi 
kullanamaz” hükmüne de aykı-
rılık sonucu doğacaktır. 

Gemalmaz’a göre sınırlama-
lar bir hakkın kullanım alanını 
daraltırken, olağanüstü rejim-
lerdeki kayıtlamalar haklardan 
yararlanmayı ya da onların 
kullanılmasını durdurur veya 
askıya alır.1 Bu tanım ışığında 
sokağa çıkma yasağının Ana-
yasadaki seyahat özgürlüğünü 
sınırlandırdığı mı yoksa durdur-
duğu mu meselesini tartışma-
ya açmak gerekmektedir. 7-9 
Ekim 2014 tarihlerindeki sokağa 
çıkma yasaklarının seyahat öz-
gürlüğünün kullanılmasını dur-
duran, yurttaşı ev hapsine mah-
kum eden bir yasak olduğu ve 
bu yönüyle Anasayanın “Temel 
Hak ve Hürriyetlerin Durdurul-
ması” başlıklı 15. maddesindeki 
durdurma nedenleri üzerinden 
meselenin ele alınmasında fay-
da bulunmaktadır. Bu durumda 
İl İdaresi Kanunu’nun 11/c mad-
desine “Vali…, gerek gördüğü 
durumlarda sokağa çıkma ya-
sağı ilan edebilir” hükmünün 
eklenmesi halinde bile Anaya-
saya aykırılığın giderilemeyece-
ği kanaatindeyiz. Çünkü sokağa 
çıkma yasağı yetkisinin İl İdare-
si Kanunu’nda düzenlenmesi 
durumunda Anayasanın 13. 
maddesinde sayılan sınırlama 
nedenlerinden hakkın özüne 
dokunmama sınırlama nedeni-
ne aykırı bir sınırlama olacaktır. 
Hakkın özüne dokunulmuşsa 
burada artık sınırlamadan değil 
bir durdurmadan söz edilmeli-
dir.

Anayasanın 15. maddesi temel 
hak ve özgürlüklerin durdurul-
masındaki rejimi göstermiştir. 
Buna göre; savaş, seferberlik, 
sıkıyönetim veya olağanüstü 
hallerde, milletlerarası hukuk-
tan doğan yükümlülükler ihlâl 
edilmemek kaydıyla, durumun 
gerektirdiği ölçüde temel hak 
ve hürriyetlerin kullanılması kıs-
men veya tamamen durdurula-
bilir veya bunlar için Anayasada 
öngörülen güvencelere aykırı 
tedbirler alınabilir…

Anayasanın 15. maddesinde 
sayılan temel hak ve özgür-
lüklerin durdurulması yetkisi 
doğuran haller savaş, seferber-
lik, sıkıyönetim ve olağanüstü 
haldir. 2941 Sayılı Seferberlik ve 
Savaş Hali Kanunu, 1402 Sayılı 
Sıkıyönetim Kanunu ve 2935 
Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 
temel hak ve özgürlüklerin dur-
durulması yetkisi tanımaktadır.

2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş 
Hali Kanunu açıkça sokağa çık-
ma yasağını düzenlememiştir. 
Ancak Anayasanın 15. maddesi 
temel hak ve özgürlüklerin dur-
durulması rejimi içinde savaş ve 
sıkıyönetim halini de saydığın-
dan kanuna sokağa çıkma yasa-
ğı yetkisinin konulması halinde 
bu durumun Anayasaya aykırı 
olmayacağı kanaatindeyiz.

Sokağa çıkma yasağı yetkisi 
1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu-
nu’nda sıkıyönetim komutanı-
na tanınan bir yetkidir. Yasanın 
3/1 hükmüne göre sıkıyönetim 
komutanı; sokağa çıkmayı ka-
yıtlamak ve yasaklamak ve ge-
rektiğinde sivil savunma tedbir-
lerinin tümünü veya bir kısmını 
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aldırmak yetkisine sahiptir.

Sokağa çıkma yasağı yetkisi 
2935 Sayılı Olağanüstü Hal Ka-
nunu’nda ise olağanüstü hal bir 
ili kapsıyorsa il valisine, birden 
çok ili kapsıyorsa bölge valisine 
tanınan bir yetkidir. Kanunun 
11/a maddesine göre olağa-
nüstü hal valisi, sokağa çıkma-
yı sınırlamak veya yasaklamak 
yetkilerine sahiptir.

5442 Sayılı İl İdaresi Kanu-
nu’nun çıkarılmasından sonraki 
dönemde Türkiye Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’ne2 (AİHS),  
Birleşmiş Milletler Medeni ve Si-
yasi Haklar Sözleşmesi’ne3 (BM 
MSHS) ve temel hak ve özgür-
lükleri içeren birçok insan hak-
ları belgesine taraf olmuştur. Bu 
sözleşmelerde de hakların sınır-
landırılması ve durdurulması re-
jimi ayrıntılı bir biçimde düzen-
lenmiştir. Bunlardan AİHS m. 15 
hükmü taraf devletlere olağa-
nüstü hallerde yükümlülükleri 
askıya alma yetkisi tanımıştır.4 

Olağanüstü hal ilanı gerektiren 
7-9 Ekim 2014 tarihli sokağa 
çıkma yasakları, hakların durdu-
rulması veya askıya alınması re-
jimlerinde Avrupa Konseyi Ge-
nel Sekreteri’ni bilgilendirmek 
yükümlülüğünü içeren AİHS’in 
15. maddesinin de dolaylı ihlali 
sonucunu doğurmaktadır. 

Her şiddet hareketinde ola-
ğanüstü hal veya sıkıyönetim 
ilan edilmesinin yurttaşların 
diğer temel hak ve özgürlükle-
rine de halel getireceği açıktır. 
AİHS’in “Hakları Kötüye Kullan-
ma Yasağı” başlıklı 17. maddesi 
bu nedenlerle taraf devletlere 
“Bu sözleşme hükümlerinden 

hiçbiri, bir devlete, topluluğa 
veya kişiye, sözleşmede tanı-
nan hak ve özgürlüklerin yok 
edilmesine veya burada ön-
görüldüğünden daha geniş 
ölçüde sınırlandırmaya yönelik 
bir faaliyete girişme ya da ey-
lemde bulunma hakkını verir 
anlamında yorumlanamaz” yü-
kümlülüğü getirmektedir. Yine 
AİHS’in “Hakları Sınırlama Ölçü-
lerinin Kullanılma Sınırı” başlıklı 
18. maddesi de taraf devletlere 
“Bu sözleşmenin hükümleri ge-
reğince, sözü edilen hak ve öz-
gürlüklere getirilen sınırlamalar 
ancak öngörülen amaçlar için 
uygulanabilir” yükümlülüğü 
getirmektedir. 

Bu nedenle sokağa çıkma ya-
sağının yurttaşların can ve mal 
güvenliği açısından mutlak 
gerekli olması halinde sade-
ce amaca uygun bir biçimde 
sokağa çıkma yasağı yetkisini 
içerecek, başkaca bir tedbir 
içermeyecek şekilde olağanüs-
tü hal ilanı yapılmalıdır. Olağa-
nüstü hal ilanının zor bir prose-
düre ihtiyaç duyduğunu kabul 
etmekle beraber aksi durumun 
güvenlik uygulamaları gerekçe-
si altında, olağan dönemlerde 
olağanüstü hal ve sıkıyönetim 
rejimlerinin ilan edilmeden uy-
gulamaya sokulacağı bir rejimi 
ortaya çıkaracağından bir hu-
kuk devletinde savunulamaya-
cağı açıktır.                                                                            

Güncel Hukuk Dergisi’nin Kasım 
2014/11-131 sayısından alınmıştır.

1Gemalmaz, Mehmet Semih; Ulusalüstü İnsan 
Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, 
6.Basım 2007, İstanbul, s. 1614. Gemalmaz, 
Mehmet Semih; Ulusalüstü İnsan Hakları 
Hukukunun Genel Teorisine Giriş, 6.Basım 2007, 
İstanbul, s. 1614.

2Türkiye, onaylama belgesinin Avrupa Konseyi 
Genel Sekreterliği’ne depo edildiği tarih olan 
18.05.1954 tarihinden itibaren Sözleşme’ye taraf 
olmuştur. (Gemalmaz, s.966).

3 Türkiye, onaylama belgesinin depo edildiği 
tarih olan 15.09.2003 tarihinden itibaren 
Sözleşme’ye taraf olmuştur. (Gemalmaz, s.421)

4 “Savaş ya da ulusun yaşamını tehdit eden diğer 
kamusal tehlike zamanında, herhangi bir Yüksek 
Sözleşmeci Taraf, bu Sözleşme çerçevesindeki 
yükümlülüklerden sapma teşkil eden önlemleri, 
bunların kesin biçimde durumun gerektirdiği 
ölçüde ve uluslararası hukuktan doğan diğer 
yükümlülüklere aykırı olmayacak türde önlemler 
olması koşuluyla, alabilir… Sapma yapmaya 
ilişkin bu hakkını kullanan herhangi bir Yüksek 
Sözleşmeci Taraf, almış bulunduğu önlemler ve 
bunların gerekçeleri konularında Avrupa Konseyi 
Genel Sekreteri’ni tam olarak bilgilendirecektir. 
Yüksek Sözleşmeci Taraf ayrıca, bu tür önlemlerin 
yürürlüğünün sona erdiği ve Sözleşme 
hükümlerinin yeniden tamamen uygulamaya 
konduğu tarih hakkında da Avrupa Konseyi Genel 
Sekreteri’ni bilgilendirecektir.”

Makaleye katkılarından ötürü Yrd. Doç. 
Dr. Kerem Altıparmak’a teşekkür ederim.
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6098 Sayılı Türk Borçlar 
Kanunda Düzenlenen 
Genel Hizmet Sözleşmesi 

Genel hizmet sözleşmesi hu-
kukumuzda geniş yer bulan 
sözleşme türlerinden biridir. 
Borçlar kanunu sistematiğin-
de Hizmet Sözleşmesi, Genel 
Hizmet Sözleşmesi, Pazarlık 
Sözleşmesi ve Evde Hizmet 
Sözleşmesi şeklinde üçlü bir 
ayrıma tabi tutulmuştur. Bu ya-
zımızda 6098 sayılı Türk Borçlar 
kanununda düzenlenen Ge-
nel hizmet Sözleşmesini genel 
çerçevede tanımladıktan sonra 
özellikle ilgili hükümlerinde yer 
alan Cezai koşul, İbra ve Reka-
bet yasağı konusuna ayrıntılı bir 
şekilde değinmeye çalışacağız.

Genel hizmet sözleşmesi ile il-
gili hükümler 6098 sayılı Türk 
borçlar kanununun 393 ile 447. 
Maddeleri arasında düzenlen-
miştir. Bu hükümler incelendi-
ğinde 4857 sayılı İş kanunu ile 
paralel nitelikte olduğu görüle-
cektir.

Bilindiği üzere İş kanununda 
düzenlenmeyen hususlarda 
genel kanun niteliği taşıyan 
Türk Borçlar kanununun ilgi-
li hükümlerine atıf yapılmıştır. 
Türk borçlar kanunu İş huku-
kuna kaynak oluşturan genel 
kanunların başında yer alır. Bu 
bağlamda özel kanun niteli-
ğinde olan İş kanunu hüküm-
lerinin uygulanmadığı bütün 

durumlarda Borçlar kanununun 
ilgili hükümleri uygulama alanı 
bulacaktır.

TBK hizmet sözleşmesini 393.
maddede şu şekilde tanımla-
mıştır : 

“Hizmet sözleşmesi, işçinin iş-
verene bağımlı olarak belirli 
veya belirli olmayan süreyle 
işgörmeyi ve işverenin de ona 
zamana veya yapılan işe göre 
ücret ödemeyi üstlendiği söz-
leşmedir.

İşçinin işverene bir hizmeti kıs-
mi süreli olarak düzenli biçimde 
yerine getirmeyi üstlendiği söz-
leşmeler de hizmet sözleşmesi-
dir. Genel hizmet sözleşmesine 
ilişkin hükümler, kıyas yoluyla 
çıraklık sözleşmesine de uy-
gulanır; özel kanun hükümleri 
saklıdır.”

Hizmet Sözleşmesinin hukuki 
niteliğine değinmek gerekirse; 
bu sözleşme bir özel hukuk 
sözleşmesidir. Bu sebeple iş-
verenin özel ya da kamu tüzel 
kişisi olması sözleşmenin özel 
hukuk sözleşmesi olma niteli-
ğini değiştirmeyecektir. Hizmet 
sözleşmesi sürekli borç ilişkisi 
doğuran, tam iki tarafa borç 
yükleyen bir sözleşmedir.

İşçinin kişiliğine bağlı olan hiz-

met sözleşmesi işveren ile işçi 
arasındaki bağımlılık ilişkisine 
dayanır ve bu sözleşmenin ku-
rucu unsurlarından biri de üc-
rettir.

 CEZA KOŞULU VE İBRA

Ceza Koşulu: Taraflar arasında 
akdedilecek sözleşmede karşı 
tarafın yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi nedeniyle oluşan 
veya oluşabilecek zararı tazmin 
etmek veya karşı tarafı yüküm-
lülüklerini yerine getirmeye 
zorlamak amacıyla kullanılan 
bir mekanizmadır. Hukuk siste-
mimizde kabul edilen sözleşme 
serbestisi ilkesi uyarınca, sözleş-
melere ceza koşulu konması 
mümkündür ve ceza koşulu-
nun miktarı taraflar arasında ka-
rarlaştırılabilir. Bununla birlikte, 
bu serbesti sınırsız değildir ve 
hakkaniyet göz önünde bu-
lundurularak ceza koşulunun 
hükümsüz kılınması veya ceza 
koşulu miktarının azaltılması 
söz konusu olabilir. Hizmet söz-
leşmelerinde cezai koşul ön-
görülmüşse bunun geçerliliği 
bir takım şartlara bağlanmıştır. 
Nitekim Yargıtay, işçi aleyhine 
düzenlenen cezai şarta isabet-
li olarak birtakım sınırlamalar 
getirmiştir ve bu sınırlamalara 
aykırı şekilde düzenlenen cezai 
şart hükümlerini kısmen veya 

Av. Burhan Gözün Av. Mehmet Şirin Keleş



tamamen geçersiz saymakta-
dır. Yargıtay’ın cezai şartı sınır-
lamakta kullandığı en temel 
ölçü karşılıklılıktır. Cezai şart için 
karşılıklılık; sözleşmenin her iki 
tarafı için de cezai şart öngörül-
müş olması ve cezai şartın mik-
tarının da her iki taraf için eşit 
veya dengeli miktarda kararlaş-
tırılmış olmasıdır. Yargıtay 9. Hu-
kuk Dairesi’nin 07.05.2002 tarihli 
ve 2002/2161 E. 2002/7195 K. 
sayılı kararı da bu durumu açık-
ça ifade eder: 

“Dairemizin yerleşmiş uygula-
masına göre işçi ve işveren ya-
rarına öngörülmüş cezai şart ile 
ilgili düzenlemelerde denklik 
mevcut değilse, bir başka anla-
tımla işçi aleyhine daha ağır bir 
cezai şart söz konusu ise işçinin 
sorumluluğu, işverenin sorum-
luluğundan daha ağır olamaz.”

Bu doğrultuda kanun koyucu, 
ceza koşulunda karşılıklılık ku-
ralını benimsemiş ve hizmet 
sözleşmelerinde cezai şartı 
düzenleyen Borçlar Kanunu m. 
420’de, sadece işçi aleyhine ön-
görülen cezai şartları geçersiz 
saymıştır. İbra en çok iş huku-
kunda sıkça başvurulan bir söz-
leşme türüdür. İşverenler işten 
ayrılan işçinin elinden bir ibra 

belgesi almak suretiyle yaptık-
ları ödemeleri belgelendirmek 
ve ilerde işçinin dava açmasını 
önlemek isterler. Bir ibra bel-
gesinde genel olarak işçinin 
alacaklarını aldığı ve başkaca 
hiçbir alacağının kalmadığı ve 
diğer alacaklarından vazgeçti-
ği yazılıdır. İşçilerin işverenden 
olan alacakları hizmet ilişkisin-
den doğan alacaklardır. Tıpkı 
cezai koşul ile ilgili açıklamala-
rımızda belirttiğimiz gibi İbra 
sözleşmesinin de geçerliliği 
bir takım kriterlerin sözleşme-
de yer almasına bağlıdır. Türk 
borçlar kanunun 420. maddesi 
şu şekilde düzenlenmiştir: 

“İşçinin işverenden alacağına 
ilişkin ibra sözleşmesinin ya-
zılı olması, ibra tarihi itibarıyla 
sözleşmenin sona ermesinden 
başlayarak en az bir aylık sü-
renin geçmiş bulunması, ibra 
konusu alacağın türünün ve 
miktarının açıkça belirtilmesi, 
ödemenin hak tutarına naza-
ran noksansız ve banka aracılı-
ğıyla yapılması şarttır. Bu unsur-
ları taşımayan ibra sözleşmeleri 
veya ibraname kesin olarak hü-
kümsüzdür. 

Hakkın gerçek tutarda öden-
diğini ihtiva etmeyen ibra söz-

leşmeleri veya ibra beyanını 
muhtevi diğer ödeme belgele-
ri, içerdikleri miktarla sınırlı ola-
rak makbuz hükmündedir. Bu 
hâlde dahi, ödemelerin banka 
aracılığıyla yapılmış olması zo-
runludur.

İkinci ve üçüncü fıkra hükümle-
ri, destekten yoksun kalanlar ile 
işçinin diğer yakınlarının isteye-
bilecekleri dâhil, hizmet sözleş-
mesinden doğan bütün tazmi-
nat alacaklarına da uygulanır.”

Yukarıdaki kanun hükmünde 
açıkça belirtildiği üzere ,hizmet 
akdinde yer alan ibra sözleşme-
sinin geçerli olabilmesi için ib-
ranamenin :

Yazılı olması

İbra tarihi itibariyle sözleşmenin 
sona ermesinden başlayarak en 
az bir aylık sürenin geçmiş bu-
lunması İbra konusu alacağın 
türünün ve miktarının açıkça 
belirtilmesi Ödemenin hak tu-
tarına nazaran noksansız ve 
banka aracılığıyla yapılması 
şarttır.Bu unsurları taşımayan 
ibra sözleşmeleri veya ibrana-
meler kesin olarak hükümsüz-
dür. Yargıtayın yerleşik içtihad-
larında da bu hususun dikkate 
alındığı gözlemlenmektedir.. 
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Nitekim Yargıtay 9. Hukuk Da-
iresi’nin 2007/13059 Esas ve 
2008/5588 Karar sayılı kararında 
bu hususa ilişkin olarak şu açık-
lamalara yer vermiştir.

“Miktar içermeyen ve savunma 
ile çelişkili olan fazla mesai üc-
reti yönünden genel nitelikteki 
ibranameye itibar edilmesi ha-
talıdır. Mahkemece yapılacak iş 
davacının fazla çalışma alacağı-
nı hesaplayarak kabulüne karar 
verilmelidir. İbra sözleşmesi, 
varlığı tartışmasız olan bir bor-
cun sona erdirilmesine dair bir 
yol olmakla, varlığı şüpheli ya 
da tartışmalı olan borçların ibra 
yoluyla sona ermesi de müm-
kün olmaz. Bu nedenle işveren 
tarafından işçinin hak kazan-
madığı ileri sürülen bir borcun 
ibraya konu olması düşünüle-
mez. Savunma ile çelişen ibra 
sözleşmelerinin geçersiz oldu-
ğu yönünde Yargıtay uygula-
ması istikrar kazanmıştır.” 

REKABET YASAĞI

Hizmet sözleşmesinde işçinin 
rekabet etmeme borcu kanun-
dan doğan ve işçinin işverene 
karşı olan sadakat borcunun bir 
türüdür. İşçinin rekabet yasa-
ğı, iş sözleşmesinin bitmesiyle 
başlayacaktır. Nitekim hizmet 
ilişkisi içerisindeki sadakat yü-
kümlülüğü, hizmet ilişkisinin 
bitimi ile birlikte rekabet yasa-
ğına dönüşecek ve işçinin yü-
kümlülüğü rekabet yasağı şek-
linde adlandırılacaktır. Hizmet 
sözleşmesinin devamı sırasında 
işçinin rekabet yasağına aykırı 
hareketlerde bulunması bizzat 
hizmet sözleşmesine; hizmet 
sözleşmesinin sona ermesin-

den sonra ise rekabet yasağı 
şartlarına aykırılık teşkil ede-
cektir. Rekabet yasağı yine Türk 
Borçlar Kanunu’nun 444. Mad-
desi ve devamında düzenlen-
miştir. Borçlar Kanunu’nun 444. 
Maddesine göre rekabet yasağı 
Fiil ehliyetine sahip olan işçi, iş-
verene karşı, sözleşmenin sona 
ermesinden sonra herhangi 
bir biçimde onunla rekabet et-
mekten, özellikle kendi hesabı-
na rakip bir işletme açmaktan, 
başka bir rakip işletmede çalış-
maktan veya bunların dışında, 
rakip işletmeyle başka türden 
bir menfaat ilişkisine girişmek-
ten kaçınmayı yazılı olarak üst-
lenebilir. Rekabet yasağı kaydı, 
ancak hizmet ilişkisi işçiye müş-
teri çevresi veya üretim sırla-
rı ya da işverenin yaptığı işler 
hakkında bilgi edinme imkânı 
sağlıyorsa ve aynı zamanda bu 
bilgilerin kullanılması, işverenin 
önemli bir zararına sebep ola-
cak nitelikteyse geçerlidir.’ Ka-
nundan da anlaşılacağı üzere 
rekabet yasağı, işçi ile işveren 
arasında düzenlenen yazılı bir 
sözleşme ile mümkün kılınabi-
lir. Nitekim yazılı bir anlaşma ile 
kanıtlanmadıkça tarafları bağla-
mayacaktır.Rekabet yasağının 
sınırlandırılmasına ilişkin olarak 
kanun şu hususlara yer ver-
miştir. Rekabet yasağı, işçinin 
ekonomik geleceğini hakkani-
yete aykırı olarak tehlikeye dü-
şürecek biçimde yer, zaman ve 
işlerin türü bakımından uygun 
olmayan sınırlamalar içeremez, 
süresi, özel durum ve koşullar 
dışında iki yılı aşamaz. Hâkim, 
aşırı nitelikteki rekabet yasağı-
nı, bütün durum ve koşulları 
serbestçe değerlendirmek ve 

işverenin üstlenmiş olabilece-
ği karşı edimi de hakkaniyete 
uygun biçimde göz önünde 
tutmak suretiyle, kapsamı veya 
süresi bakımından sınırlayabilir.

Kanuni şartları taşıyan rekabet 
yasağına aykırı davranan işçi, 
bunun sonucu olarak Borçlar 
kanunun 446. Maddesine göre 
işverenin uğradığı bütün za-
rarları gidermekle yükümlüdür. 
Ayrıca rekabet yasağına aykırı 
davranış bir cezai koşula bağ-
lanmışsa ve sözleşmede aksine 
bir hüküm yoksa işçi belirlenen 
miktarı ödemekle yükümlüdür.
Son olarak rekabet yasağı aşa-
ğıdaki şekillerde sona erer: İşve-
renin rekabet yasağının sürdü-
rülmesinde gerçek bir yararının 
olmadığı belirlenmişse rekabet 
yasağı sona erer. Buna işverenin 
işini terk etmesi, işyerini başka-
sına devretmesi, daha önce var 
olan bir sırrın daha sonra her-
kesçe bilinir hale gelmesi gibi 
durumlar örnek gösterilebilir.

Sözleşme, haklı bir sebep ol-
maksızın işveren tarafından 
veya işverene yüklenebilen bir 
nedenle işçi tarafından feshe-
dilirse rekabet yasağı sona erer.

SONUÇ

Borçlar kanununda düzenle-
nen bu hükümlerin genel an-
lamda olumlu olduğunu söyle-
yebiliriz. Ayrıca Borçlar kanunu 
genel nitelikli bir kanun olduğu 
için özel kanunlarda düzenlen-
meyen hükümler bakımından  
borçlar kanunu  hükümleri uy-
gulama alanı bulacağı için özel 
hukuk sözleşmelerinde ve iş 
hukukunda önemli bir yer tuta-
cağı açıktır.
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Geleceğimiz 
Ne Kadar Korunuyor?
Av. Bilal Ayaz
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Son yıllarda belki de insanın 
içini yakan en büyük sorun; 
çocuklarımızın yaşadıkları so-
runlardır. Her ne kadar toplu-
mumuzun geleceğini bu kişi-
lere bağladığımızı her fırsatta 
dile getirsek de geleceğimiz 
noktasında ne kadar eksik 
kaldığımızı veya geleceğimizi 
ne kadar düşündüğümüzü; 
kalem tutması gereken ço-
cuklarımızın ellerinin para ka-
zanmak için soğuktan çatla-
ması ve eğitim için harcaması 
gereken vaktini iş yerlerinde 
sigortasız ve düşük ücretle 
çalışarak harcamasından, net 
olarak algılayabiliriz. 

Bu noktada bunu önlemek 
adına gerekli kanuni dayanak 
yok mu diye düşündüğümüz-
de de kanunların yeterli ancak 
denetleme mekanizmasının 
yetersiz olduğunu görebiliriz. 
Baktığımız zaman bir çocuk iş 
kanununda belirtilen madde-
lerde kaç yaşındaki çocukların 
ne şekilde çalışabileceğine 
dair kanun maddeleri açık ola-

rak belirtilmiştir. Ancak baktı-
ğımızda ağır işlerde bile 12-13 
yaşındaki çocukların bile bir 
şekilde çalıştırıldığı görülebil-
mektedir. 4857 sayılı kanunun 
71. Maddesinde zaten 15 ya-
şından küçüklerin istisnaları 
dışında çalıştırılamayacağı 
belirtilmiştir. Bunun en büyük 
nedeni de okulda eğitimi ile 
ilgilenmesi gerekenlerin sade-
ce bu noktada yoğunlaşma-
sını sağlayarak geleceğimizi 
eğitimli ve bilinçli insanlara 
emanet etmektir. 

Baktığımızda çocukların geli-
şimi noktasında birçok unsur-
dan bahsedilmektedir. Sade-
ce 5395 sayılı çocuk koruma 
kanunu bile; bedensel, zihin-
sel, ahlaki, sosyal ve duygusal 
gelişimi ve kişisel güvenliği 
tehdit altında olan çocukların 
korunmaya muhtaç olduğu-
nu net olarak belirtmiştir. Bu 
noktada gerekli tedbirlerin 
alınmasını gerekliliği zaten 
kanunun çıkartılmasının gere-
ğidir. Sokak çocuklarının veya 

küçük yaşta özellikle doğu 
bölgesinde gördüğümüz; çe-
kirdek satmak; kilo tartarak ai-
lesinin yapmasını istediği şey-
leri layıkıyla  yerine getirmeye 
çalışmak zaten çocuğun; ahla-
ki, sosyal ve zihinsel noktada 
büyük tehlikelere maruz kal-
dığını net olarak göstermek-
tedir. Ancak yine de kendisine 
yüklenen bu haksız görevi 
layıkıyla yerine getirmek için 
kendisinin sağlıklı bir şekilde 
gelişimi için gerekli olan bir-
çok şeyden feragat ettiğini de 
net olarak göstermektedir. Bu-
rada denetleme mekanizması 
yeteri kadar çalışmış olsa; bun-
ların önüne çoktan geçmiş 
olacaktı. Ancak baktığımızda 
bu noktada adeta bir serbest-
lik tanınmıştır ve göz yumma-
lar geleceğimizin belki de en 
büyük tehlikelerini beslemeye 
devam etmektedir.

Çocuk sosyolojik açıdan ko-
runmaya muhtaç olan ve her 
ne kadar kendi düşünceleri-
ne saygı duyulması gerekse 
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de yanlış insanların etkisinde 
kalarak yanlış kararlar verebile-
cek veya sömürülmeye müsait 
kimselerdir. Ki bu noktada ko-
runmaları için kanunlar çıkartıl-
mıştır. Ancak sokağa bir başına 
savunmasız olarak gönderilmiş 
olan çocuklara baktığımız za-
man; kendi hayatlarından fera-
gat ettirilmiş ve birçok noktada 
sömürülen birey halin almıştır. 
Daha çocukluğun getirdiği ra-
hatlık ve güzelliklerin tadına 
bakamadan omuzlarında bir 
aileye bakmanın ağır yükünü 
almışlardır. Bu noktada gelece-
ğimiz dediğimiz ve gerçekten 
de öyle olan çocuklarımız her 
noktadan ağır darbelerle karşı 
karşıya kalmışlardır. 

Ancak Çocuk Koruma Kanu-
nu’nun 5. Maddesinin C bendi-
ne baktığımızda; “Bakım tedbiri, 
çocuğun bakımından sorum-
lu olan kimsenin herhangi bir 
nedenle görevini yerine geti-
rememesi hâlinde, çocuğun 
resmî veya özel bakım yurdu 
ya da koruyucu aile hizmetle-
rinden yararlandırılması veya 
bu kurumlara yerleştirilmesine”  
ibaresi yer almaktadır. Bu nok-
tada sokakta, ailesi tarafından 
çalıştırılarak yaşamını sürdür-
meye çalışan çocuğun; ailesinin 
durumuna Sosyal yardımlaşma 
gereğince desteğini sunmalıdır. 
Şayet buna rağmen çocuk sö-
mürülmeye devam ediliyorsa; 
çocuğun ailesinden alınarak 
güvenliğinin sağlandığı ve geli-
şimi için uygun ortamın bulun-
duğu yere yerleştirilmesi gerek-
mektedir. Bu noktada ailenin 
baskısı veya talebi göz önünde 
bulundurulmaması gerekmek-

tedir. Çünkü aile zaten bu nok-
tada üstüne düşen görevleri 
yerine getirmemektedir. Aynı 
zamanda çocuğun ilerideki 
hayatını adeta karartmaktadır.  
Mevcut durum bu olduğunda 
da bazı tedbirlerin alınması ka-
çınılmaz olmaktadır. Yaşamının 
büyük bir çoğunluğunu sokak-
ta geçiren çocukların yaşadıkla-
rı problemler sadece bununla 
da sınırlı değildir. Aynı zamanda 
sokaktaki bütün tehlikelere de 
açık olmaktadır. Kendi imkanıyla 
belli bir miktar kazanmaya çalı-
şanlar; yan tarafta başka birinin 
uyuşturucu satarak veya başka 
bir şekilde daha çok kazanabi-
leceğini görmesi adeta onun 
için bir kaçış noktasıdır. Uyuş-
turucu sorununun aileleriyle 
uygun bir ortamda yaşayanları 
ne derece tehdit ettiği böylesi-
ne açıkken bu durumdaki ço-
cuklar için ne kadar büyük bir 
tehlike olduğunun tartışmaya 
bile açık olmadığı kanaatinde-
yim. Küçük çocukların çalışma-
sı bile yasakken bunun önüne 
geçemeyen/geçmeyen meka-
nizma aynı zamanda sokaktaki 
bu tehlikeleri de bu kadar ula-
şılabilir yapmışken; bu noktada 
geleceğin “kaybedecek bir şeyi 
kalmamış” larını da beraberin-
de hazırlamaktadır. Zaten bu 
noktada yeterince kaygısı olan 
toplumumuz bunun önüne 
geçilemediği takdirde hayal 
bile edemeyecekleri büyük so-
runlarla ve tehlikelerle karşı kar-
şıya geleceklerdir. 

Tabi bu noktada çocukların ku-
rumlara verilmesi noktasında 
da hala birçok tereddüt bu-
lunmaktadır. Belli başlı tehlike-

lerden korumak adına alınan 
çocuklar kurumlarda her gün 
duyduğumuz, taciz, tecavüz, 
şiddet ve nice tehlikelerle de 
karşı karşıya kalmaktadırlar. İşte 
geleceğimiz bu kadar koru-
nuyor… Sadece düşünülmesi 
bile bazı noktalarda insanların 
“varsın sokakta öylece kalsınlar” 
düşüncesini de beraberinde 
getirebilir. Ancak akıllara gele-
cek düşünce bunun yerine; “bu 
durumu değiştirmek için neler 
yapılabilir” veya direk olarak bu 
konuda faaliyetlere başlamak 
olmalıdır. kanunda belirtilen-
lerin uygulanması ve alınacak 
tedbirlerin sağlıklı bir şekilde 
alınması geleceğimizin ne ka-
dar sağlıklı olup olmayacağı 
konusunda toplumumuzun ve 
çalışan mekanizmaların düşün-
celerini de beraberinde açığa 
çıkartmaktadır ve çıkaracaktır 
da. Bu nedenler dahilinde hem 
denetleme mekanizmasının ar-
tık daha aktif bir şekilde işleme-
si ve bu noktada alınacak tedbir 
ve önlemlerin olması gerektiği 
gibi yerlerde ve şekilde alın-
masını sağlamak gerekmekte-
dir. Bu noktada toplum, devlet 
mekanizmaları ve sivil toplum 
örgütlerinin gerektiği gibi dav-
ranarak bu konuda acil eylem 
planlamaları gerekmektedir. 
Çünkü artık bu iş kanunilikten 
öte bir durum haline gelmiştir. 
Çünkü var olan yasal düzenle-
meler aslında bu noktada bir 
çok şeyi karşılamaktadır.         Fa-
kat sadece bunun yeterli olma-
dığı; uygulamanın, daha doğru-
su düzgün ve sağlıklı bir şekilde 
uygulanmasının birliktelik ile 
sağlanacağı açıktır. 



TERÖR KAVRAMI ve 
HUKUKİ BOYUTU 
ÜZERİNE

Doğada düşünebilme ve bu 
düşüncelerini somut olgulara 
dönüştürebilme yeteneğine 
sahip yegâne varlık insandır. 
Düşüncelerin somutlaşmasın-
daki temel araçlardan biri de 
kavramlardır. Düşüncelere şe-
kil veren kavramlar, düşüneni, 
düşünüleni algılama alanına 
sokarlar.

Literatürde kavramları iki gruba 
ayırmak mümkündür: Egemen 

ve egemen olmayan kavram-
lar. İnsan, doğa, yaşam, ölüm… 
vb. Bunlar egemen olmayan 
kavramlardır. Bu kavramlar 
anlam itibariyle nesnel olup, 
iktidarı bir düşüncenin seme-
resi olmayan kavramlardır.  Yani 
bunlar birey tarafından anlam-
landırılıp, bireyler üstü bir gü-
cün düşünce sisteminin teza-
hürü olmayan kavramlardır.

Egemen kavramlar ise bireyler 

üstü bir güç (kurum) tarafından 
belirlenen ve bu kurumların ta-
mamen çıkarlarına göre anlam-
landırılan kavramlardır. Hukuk, 
terör, meşruluk, egemenlik, 
hak… bu kavramlardan bazıla-
rıdır. Bu kavramların anlamlan-
dırılmasında bireyin aktifliği söz 
konusu değildir. Bunlar gücün 
tezahürüdür. 

Şiddet, korku, tehdit, yasadışılık 
gibi olguları çağrıştıran, Fransız-

Stj. Av. Muhterem SİYAHTAŞ
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ca ’da ‘’terreu ‘’ İngilizce ’de ‘’ter-
ror’’kelimeleri ile ifade edilen 
terör kavramı Latince kökenli 
olup ‘’terrere’’ sözcüğünden 
türetilmiştir. Latinceden alındığı 
13. yüzyıldan itibaren bireysel, 
psikolojik bir ruh hali olan kor-
ku durumunu ifade eden terör 
sözcüğü Türkçede, yıldırma, 
korkutma, sistemli şekilde kuv-
vet kullanma, tedhiş, sindirme 
gibi anlamlar ifade eder. 

Bir kavramın anlamlandırılması 
ve literatürde yer alması o dö-
nemin düşünce sistemini yansı-
tır. Değişen dünya dengeleri ve 
uluslararası ilişkilerdeki farklılaş-
malar sonucunda sıcak savaşlar 
yerini soğuk savaş metotlarına 
bırakmıştır. Soğuk savaşın ge-
reği olarak ortaya çıkan psiko-
lojik savaş türü ve bu savaşın 
vazgeçilmez unsuru düşük yo-
ğunluktaki çatışmalar terör kav-
ramını siyasallaştırmıştır. Hem 
toplumsal hem de siyasal bir 
anlam taşıyan terör kavramı  bu 
değişimlerle birlikte tamamen 
siyasal, dolayısıyla göreceli bir 
anlam belirtisine dönüşmüştür.

Devletlerin siyasal sistemlerin-
deki farklılıklar terör kavramı-
nın anlamlandırılması sürecine 
devletlerin ayrı şekilde yaklaş-
ması sonucunu ortaya çıkar-
maktadır. Her devlet terörizmi 
tanımlama konusundaki hukuki 
ve politik yetkisini kendi iç ve dış 
ilişkileri bağlamında muhafaza 
etmiş ve yapılan tanımlama da 
devletlerin siyasi ve ideolojik 
yaklaşımlarına göre farklılık arz 
etmiştir. Bu doğrultuda devlet-
ler politik görüşlerini benim-
sedikleri grupların eylemlerini 
ve mensuplarını olumlu bir 

şekilde değerlendirme yoluna 
giderek, bunu meşru bir mü-
cadele şeklinde nitelendirmiş, 
benimsemediği grup ve kişiler 
için ‘’terörist’’,yaptıkları eylemler 
için de ‘’terörizm’’ sıfatını kul-
lanmayı tercih etmişlerdir. Yani 
demokratik hukuk devletlerin-
de muhalefet olarak isimlendi-
rilen söz ve eylemler modern 
kapitalist devletlerde(insan 
topluluklarında) terörizm olarak 
damgalanmıştır.

Her siyasi öznenin kendine ait 
bir terör kavramı ve bu kavra-
mın içini dolduran düşünceleri 
olmuştur. Bazıları için terörist 
olan diğerleri için ‘’özgürlük 
savaşçısı’’ olabilmiştir.  Dağlar 
hem teröristleri hem de özgür-
lük savaşçılarını, umudun, kur-
tuluşun temsilcilerini bir arada 
barındırabilmiştir. Nitekim so-
ğuk savaş döneminde SSCB’ye 
karşı ayaklanan veya direnen 
grupların mensupları ABD ta-
rafından özgürlük savaşçısı ilan 
edilirken, siyasal ve ekonomik 
olarak kendi egemenliği altın-
daki aykırı hareketleri nedenle-
rine bakmadan terörist hareketi 
olarak nitelendirmiştir. Aynı şe-
kilde SSCB de ABD’nin terörist 
diye lanse ettiği hareketleri 
self-determinasyon(ulusların 
kaderlerini tayin hakkı) ilkesi-
nin temsilcileri olarak görürken, 
Kendi egemenliği altında me-
talaştırmaya çalıştığı bireyleri 
ve onların karşıt mücadelesini 
terör kavramıyla damgalatmak-
tan geri durmamıştır.

Tarihte ilk terörist hareket olarak 
gösterilen ‘’Zealet  Siccailer’in’’ 
özgürlük savaşçısı mı yoksa te-
rörist hareketi mi olduklarına 

bugün bile karar verilememek-
tedir.

Daha vahim olan ise devletten 
devlete anlamı bu kadar de-
ğişebilen bir kavrama hukuk 
mevzuatında yer verilmesidir. 
Siyasal bir kavrama hukuk çer-
çevesi oluşturmasıdır. Bu kavra-
mın içini dolduran eylemlerin iç 
hukuk ve uluslararası hukukta 
suç teşkil eder hale gelmesidir. 
Egemen güç iradesine karşı 
gelen her hareketi kolektif ve 
bireysel bazda ‘terör suçu’ adı 
altında sindirmesidir.Kendisi 
gibi düşünmeyeni, kendisi gibi 
inanmayanı, kendisi gibi yaşa-
mak istemeyeni öylesine suçlu-
yor ki, bir itirazı oluşturan insan-
ların tutumlarını bile terör suçu 
olarak cezalandırabilmesidir.

Hukuk insanlar için vardır, ku-
rumların olduğu gibi. Hukuk-
suzluğa maruz kalan  için bir 
umuttur adalete yönelen top-
lumsal yaşama biçimi. Hukuk 
toplumun, bir arada yaşayabil-
menin, kaotik bir ortamın en-
gellenmesinin güvencesidir. Bu 
güvence hem bireysel hem de 
toplumsal bazda ele alınmalı-
dır. Hukuk, kurumsal bazda ele 
alınırsa, doğal olarak!!! kurum-
ların menfaati kişilerin men-
faatinden üstün tutulacağına 
göre burada hukuk adı altında 
hukuksuzluğun kendisi icra edi-
lecektir.

Türkiye’de de hukuki bir zemi-
ne oturtulmuş ve bir suç olarak 
düzenlenmiş terör kavramının 
egemen tanımı: Cebir ve şid-
det kullanarak; baskı, korkut-
ma, yıldırma, sindirme veya 
tehdit yöntemlerinden biriyle 
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Anayasada belirtilen Cumhuri-
yetin niteliklerini, siyasi, hukuki, 
sosyal, laik, ekonomik düzeni 
değiştirmek, Devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlü-
ğünü bozmak, Türk devletinin 
ve Cumhuriyetinin varlığını 
tehlikeye düşürmek, otoritesini 
zaafa uğratmak ve yıkmak veya 
ele geçirmek, temel hak ve 
hürriyetleri yok etmek, devletin 
iç ve dış güvenliğini, kamu dü-
zeni ve genel sağlığı bozmak 
amacıyla bir örgüte mensup 
kişi veya kişiler tarafından girişi-
lecek her türlü suç teşkil eden 
eylemlerdir.

Terörle Mücadele Kanununun 
1. Maddesi olan yukarıdaki dü-
zenleme ile Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti kendini vatandaş-
larına karşı adeta demir ağlarla 
örmüştür. Suç olarak düzenle-
nen bu nitelikler Devletin aciz-
liğini gösteren bir beyanattan 
başka bir şey değildir. Olağan 
hukuk kurallarıyla toplumu 
değiştiremeyen Devlet, terör 
bahanesiyle olağanüstü bir 
gücü elinde toplayıp toplumu 
kapitalist modernite doğrultu-
sunda tek tipleştirmenin yasal 
dayanağını oluşturmaktadır.
Devlet yukarıdaki maddenin 
içeriğiyle ilgili aslında vatanda-
şa şunu söylemektedir:Kurum 
olarak beni var eden,Çanakka-
le’de işgalcilere karşı beraber 
savaşıp hayatını kaybeden, Sa-
karya’da makus tarihimi yenen, 
1. Mecliste tüm renkleri,çeşitleri 
ve zenginlikleriyle beni nitelen-
diren ve 1923’te ilan eden va-
tandaşlarım,beni var eden un-
surlar sizlerden korkuyorum.!!! 
Bu yasalarla ancak bu korkunun 

üstesinden gelebiliyorum.

Türkiye’de Devletin bu yasala-
rıyla sisteme muhalif her söy-
lem ‘terör suçu’ potansiyeli 
taşımaktadır. Terörle Mücadele 
Kanununda atıf yapılan cum-
huriyetin nitelikleri; Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı, laik, ege-
menliğin yalnızca Türk ulusuna 
ait bir hak olduğu… Bu tasarruf-
lar bir hukuk tasarrufu olmayıp 
ancak bir iktidari tasarruf olabi-
lirler. Çünkü Atatürk milliyetçili-
ğine bağlı olmayan, Türkiye’de 
egemenliğin yalnızca Türk ulu-
suna ait olduğunu kabul et-
meyen, kılık kıyafet kanununun 
getirmiş olduğu düzenleme-
lere göre giyinmeyen, dini ve-
cibelerini devletin oluşturmuş 
olduğu çerçevede yerine getir-
meyen her vatandaş terör suçu 
işlemektedir.

Bu düzenleme hukuk adı al-
tında hukuksuzluğun ta ken-
disidir. Devlet kişilerin bireysel 
ve kolektif bazdaki haklarını 
yalnızca hukuk düzeni sayesin-
de güvence altına alabilir. Birey 
ile devlet arasındaki bağ belirli 
hukuki tasarruflara göre belirle-
nip,bu tasarruflarla bireyin dev-
lete karşı hak ve yükümlülükleri 
açıkça belirlenmeli,devletin de 
bireye hükmedebilme sınırı net 
bir şekilde hüküm altına alın-
malıdır.

Kamusal alanda siyasallaşmış 
kavramlar hukuki mevzuat-
ta düzenlenirken belli ölçüt-
ler esas alınmalıdır. Terörizm 
hizmet ettiği amaçlarla değil, 
eylemlerle tanımlanmalıdır. Si-
yasi saikle gerçekleştirilmiş bir 
eylemin terörist eylem olup 

olmadığı saikin içeriği rol oyna-
mamalıdır.  Suç olarak düzenle-
nen terör kavramı nesnel bir ta-
nımlanmayla düzenlenmelidir. 
Mesela şiddet, baskı, sistemli 
şekilde yıldırma gibi eylemler 
terör eylemi olarak değerlendi-
rip, bu eylemleri gerçekleştiren 
bireyler, gruplar veya kurumlar 
terör suçuna mahkum edilme-
lidir.  Özellikle egemen hukuk 
açısından meşru sayılan ku-
rumların terörvari eylemleri sırf 
bu meşruluğa dayanarak terör 
suçunun kapsamı dışında tu-
tulmamalıdır. Dolayısıyla masa 
başı sınırlarına aldırış etmeksizin 
doğal ülkelerinde ticaret yapan 
insanları kaçakçı veya terörist 
diye nitelendirerek üzerlerine 
bombalar yağdıran kurumların 
da terör suçu işledikleri ve terör 
hareketi kategorisine girdiği, 
arkasında on binlerce faili meç-
hul bırakan bu kurumların uy-
gulamacıları da terörist sıfatıyla 
damgalanıp işledikleri suçlar 
çerçevesinde cezalandırılmalı-
dır. Devlet ancak o zaman meş-
ruluğunu ulusal ve uluslararası 
alanda tescil ettirebilir.

Hukuk ancak o zaman anlam 
kazanır, anlamsızlıklar karşısın-
da.
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DESTPÊK

Her çiqas bi gelek cureyan tên 
danasîn û bi awayekî standart 
nayê tarîfkirin jî, bi kurtasî mirov 
kare bibêje mafên mirovan ew 
in ku; reng netew ziman bawerî 
û cûdabûna wî çi dibe bila bibe 
mafên civakî, sîyasî, aborî û yên 
wekî din in ku  mirov bi hatina 
dinê re dibe xwediyê wan.

Mafên mirovan; wekî bi Ingilîzî: 
Human Rights, bi  Fransî: Les 
Droites Humaine, bi Almanî: 

Menschenrechte û bi Tirkî: İn-
san Hakları tê gotin. 

Ji aliyê xwedîbûn û bikaranîna 
maf û azadiyên mirovan, mirov 
bi temamî wekhevin. 

Wekî rêzgirtina maf û azadîyên 
mirovên wekî din, mirov bi 
xwedîbuna mafan re, xwediyê  
hinek berpirsiyarîyan e jî ku bi 
vî awayî kêşe tê pêkanîn. 

Mafê mirovan û parastina maf 
û azadîyên mirovan di vê demê 

de karekî bi rûmet e û gelek rê 
û rêbazên gerdûnî ji bo pêş-
vebirin û parastina van maf û 
azadiyan tê bikaranîn û gelek 
sazî dezge û rêxistin di vî warî 
de dixebitin.

Ne tenê mafê heyî, mafên ku 
divê hebin jî di nav mafê miro-
van de tê dîtin û ji vê yekê tê 
gotin kû maf û azadiyên miro-
vahiyê îdeal e. Wekî din mirov 
kare bibêje kû îro pirsgirêka ye-
kem ya mirovahiyê binpêkirina 

Mafên 
Mirovan (I)
Av. Nuri Mehmetoğlu
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maf û azadiyên mirovan e.

Îro mirov di nav zagona de bi 
cîgirtina mafan têr nabe divê 
êdî maf û azadiyên mirovan di 
nav makezagona de  cî bigire. 
Lê ji bo gihîştina vê astê gelek 
tekoşîn hatiye dayin.

DÎROK

Mafê mirovan, dî sedsala 
dawiyê de zêdetir hatibe ro-
jevê jî borîya wê gelek kevnar 
e. Hinek  rewşenbîr, despêka 
parastina mafê mîrovan heta 
felsefezanê berê dibin. Bi vê re 
ên kû despêka mafên mîrovan 
digihînin kuştina kurê Adem 
Habîl jî hene û hinek jî dibêjin 
dîroka mafê mirovan û dîroka 
mirovahîyê yek e. 

Di gelek belgeyên kevnar de 
tê dîtin kû mirovahî di dîrokê 
de wekî bawerî, çandî, felsefî, 
hiqûqî û wekî din bi her awayî 
pêş ketiye kû mafên mirovan jî 
yek ji wan e.

Di Misilmaniyê de gelek rê û rê-
bazên maf û azadiyên mirovan 
ên girîng di Peymana Medînê û 
Xutbeya Xatirxwestinê de hati-
ne danîn.

Di dîroka hiquqa ewrupî de jî, ji 
aliyê mafên mirovan de Magna 
Carta ya Îngîlîzan kû 1215dan 
de hatiye pejirandin û Dane-
zana Mirov û Hemwelatiyan ya 
Fransîyan ku 1789an de hatiye 
pejirandin çihekî girîng digirin.

REWŞA NİHA

Piştî şerê cîhanê ê yekemîn 
1919an de bi Peymana Aşîtî ya 
Versailles, Komela Netewan ava 
bûbe jî, ji aliyê mafên mirovan 
de pêşketin zêde çênebuye. 

Zedetir li ser sekinandina şer û 
aşîtiyê rawestiyane. Lê Yekîtiya 
Netewan (YN) kû piştî şerê cî-
hanê yê dûyemîn di sala1945an 
de hatiye avakirin ji alîyê maf û 
azdiyên mirovan de cihekî ge-
lekî mezin girtiye û heta niha jî 
girîngiya we didome.

Danezana Gerdunî Ya Mafên 
Mirovan (The Universal Dec-
laration of Human Rights / İn-
san Hakları Evrensel Bildirgesi) 
ji aliyê YN ve di 10ê rêbendana 
1948an de hatiye pejirandin 
kû îro li dinê bi vê danezanê 
bi awayekî gerdunî bingeha 
rê û rêbazên maf û azadiyên 
mirovan hatiye danîn. Ji ber vê 
yekê 10ê rêbendanê wekî Roja 
Mafên Mirovan hatiye pejiran-
din û tê pîrozkirin. 

Piştî Danezana Gerdunî Ya 
Mafên Mirovan li Dinê wekî 
Peymana Mafên Jinan ên Sîyasî, 
Danezana Mafên Zarokan û 
Peymana Mafên Sîyasî û Şar-
mend hwd. gelek  danezan û 
peyman hatine pejirandin.

Her çiqas pejirandina Daneza-
na Gerdunî Ya Mafên Mirovan 
di dîroka mirovahiyê de gaveke 
pir mezin û girîng bigire û Ko-
misyona YN (Yekîtiya Netewan) 
maf û azadiyên mirovan sal bi 
sal zêde û berfireh kiribe jî, hi-
nek dewletan ev maf û azadî 
bi qîmê bi cih ne anîne û hîn 
jî hinek dewlet bi cîh nayînin û 
ji mafan re bi qîmê ne rêzdarin 
û di vî halî de YN nikare tiştekî 
zêde bike, ji ber kû ne xwediyê 
heza kirdarîyê ye. Yekîtiya Ne-
tewan, tenê biryarê xwe diyar 
dike û pend dike. 

Piştî van geşedanan li Ewrupa jî 

li ser mafên mirovan kar û xebat 
çêbûn û peyre Konsîla Ewrupa 
di Danezana Gerdunî Ya Mafên 
Mirovan de hinek guhertin çê-
kir û bi navê  Peymana Mafên 
Mirovan ya Ewrupa (PMME) ji 
bo şanenavê hate vekirin û ev 
peyman (PMME) di demeke kin 
de hate pejirandin û di 03 rez-
bera 1953an de kete rewac ê.  
Îro di nav dewletên Ewrupî de 
bingeha Maf û Azadiyên Miro-
van, Peymana Mafên Mirovan 
ya Ewrupa ye. PMME, heta niha 
bi 14 pêşwazî ye ku hatine peji-
randin peş ve çûye û geş bûye.

Cûdabuna herî mezin ya Pey-
mana Mafên Mirovan ya Ew-
rupa ji ya Danezana Gerdunî 
Ya Mafên Mirovan ew ê ku di 
PMME de pergalên xwedî heza 
kirdariyê jî hebun. Ev: Dadge-
ha Mafên Mirovan ya Ewrupa, 
Konsîla Ewrupa ya Mafên Miro-
van û Lijneya Wezîrên Konsîla 
Ewrupa bu. Lê belê di 1ê ser-
maweza 1998an de bi pejiran-
dina pêşwazîya 11an lidarxis-
tineke nû hat kirin Konsîl û 
Lijne rabu lê bi vê re Dadgeha 
Mafên Mirovan ya Ewrupa bu 
dadgeheke mayînde. Îro di nav 
hemwelatiyên dewletên Ew-
rupî de ji aliyê maf û azadiyên 
mirovan de Dadgeha Mafên 
Mirovan ya Ewrupa desthelatî 
ye.

Ji hindikbuna cîh em ê mijara 
xwe li vir bihêlin û di jimara pêş 
de bidomînin.

Bi hevîya xwedîbuna jîyanekê 
bi rumet.
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Yeni Adli Yıl Açıldı

Her yıl adli yılın başlaması 
nedeniyle  bu yılda Bat-
man Adliyesinde ve Ba-

romuz ev sahipliğinde etkinlik 
düzenlendi. İlk olarak Batman 
Adliyesi ve Batman Valiliği’nde  
yapılan Adli Yıl açılış Törenine, 
Baromuzu temsilen Baro Baş-
kanımız Av. Ahmet Sevim, Baro 
Yönetim Kurulu üyeleri ve mes-
lektaşlarımız katıldı.  Baromu-
zun ev sahipliğinde ve Kristal 
Park T.P.A.O tesislerinde düzen-
lenen Adli Yıl Açılış resepsiyo-
nuna da katılım  görkemli oldu. 
Adli Yıl açılış resepsiyonumuza, 
Batman Valisi Azmi Çelik, Bat-
man Adli Yargı Adalet Komisyo-

nu Başkanı Batman Cumhuriyet 
Başsavcısı Batman Belediyesi 
Eş başkanı Gülistan Akel, Bat-
man Adliyesi değerli Hakim ve 
Savcıları, Batman Adliyesi Yazı 
İşleri Müdürleri ve memurları 
katıldılar. Resepsiyonun açılış 
konuşmasını yapan Baro Baş-
kanımız Av. Ahmet Sevim da-
vetlilere ayrı ayrı katılımlarından 
dolayı teşekkür etti. Geçmiş adli 
yıla dair değerlendirmelerde 
bulunan  Av.Ahmet Sevim, ko-
nuşmasında;  Yargının siyasal 
tartışmalara konu olmasında  
duyduğu üzüntüyü belirtirken, 
Yeni Anayasaya ve böylece 
Yeni Türkiye’ye duyulan ihtiya-

ca ve gerekliliğe değindi. Gün-
cel öneminden dolayı, çözüm 
sürecinde yaşanan gelişmeler, 
mülteci sorunu, hasta tutuk-
lu ve hükümlülerin yaşadıkları 
sorunlar da temas ettiği diğer 
konulardı. Avukatlık Mesleğinin 
Yargı işleyişi içindeki yerinin 
önemine işaret eden Av.Ahmet 
Sevim, son olarak tüm yargı ai-
lesinin yeni adli yılını kutlayarak 
hayırlı olmasını diledi. Meslek-
taşlarımız ve misafirlerimizin 
tanışma olanağı bulduğu gece-
de, yeni adli yıl,  adaletin birincil 
amaç olması dileği ile karşılandı. 
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Yeni Baro Binamızın 
Temeli Atıldı
Daha önceki sayılarımızda 

yapımı planlanan Batman 
Barosu Hizmet Binasının 

çok yakın zamanda inşaatına 
başlanacağı müjdesini  duyur-
muştuk. Bu proje, 30 Eylül 2014 
tarihinde resmi olarak hayata 
geçmiş oldu. Yeni binamızın, 
temelini  attık.  Batman Baro-
su Hizmet Binasının yapılacağı 
yerde bir temel atma töreni dü-
zenlendi. Törene, Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 
Batman Belediyesi Başkanı Sabri 
Özdemir,  Batman Cumhuriyet 
Başsavcısı Kasım Tüten, Batman 
Adli yargı Adalet Komisyonu 
Başkanı Murat İlhan, Şanlıurfa 
Barosu Başkanı Ali Fuat Bucak, 
Diyarbakır Barosu Başkanı Av. 
Tahir Elçi, Muş Barosu Başkanı 
Av. Feridun Taş,  Türkiye Barolar 
Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri 

Av. Eyüp Sabri Çepik, Av. Gülci-
han Türe, Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı Başdanışmanı Av. Zafer 
Köken, yüklenici Sağıroğlu İn-
şaat yetkilileri ve Baromuzdan 
değerli meslektaşlarımız katıldı. 
Törende Batman Barosu Başkanı 
Av.Ahmet Sevim projenin haya-
ta geçiyor olmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirirken Baş-
ta Türkiye Barolar Birliği Başkan 
ve Yönetimi ve Batman Beledi-
yesi dönem ve geçmiş dönem 
Başkan ve yetkilileri olmak üzere  
emeği ve katkısı geçen herkese 
teşekkür etti. Temel atma töre-
nine katılan Türkiye Barolar Bir-
liği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu 
; Batman Barosunun bu önemli 
ve tarihi gününde Batmanda 
olduğu ve kendisi için Batman 
Barosu için hayal olan bu önemli 
projeye start verdiği için mut-

lu olduğunu ifade etti. Tören 
sonunda Av. Metin Feyzioğlu , 
Av.Ahmet Sevim, Batman Bele-
diyesi Eş Başkanı Sabri Özdemir 
ve diğer misafirler ilk betonu 
dökecek butona bastılar. Tören 
bitiminde Av. Metin Feyzioğlu 
ve beraberindeki konuklar Suri-
yede yaşanan dramdan kaçarak  
Batman’a gelen ve Batman Be-
lediyesi’nce Belediye tesislerin-
de ağırlanan Ezidilere ziyarette 
bulundular. Bu anlamlı ziyaretin 
ardından tüm konuklarımız ile 
birlikte Tarihi ve doğal güzelliği-
ne  bir gezi düzenlendi. Batman 
Barosunun yeni hizmet binasına 
kavuşmasına sadece günler kal-
mış olması tüm meslektaşlarımız 
gibi bizi de şimdiden çok heye-
canlandırıyor. 
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Batman Barosu, 26.10.2014 
tarihinde 13. Olağan Genel 
Kurulunu yaptı. Batman 

Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen genel kurulumuza,  tüm 
meslektaşlarımız ve İlimizin tüm 
idarecileri, hukukçuları, sivil top-
lum ve meslek örgütleri davet 
edildi. Genel Kurul Divanına  Av. 
Kasım Seçkin, Av. Mustafa Yıldız 
, Av. Mehmet Şirin keleş ve Av. 
Müjde Türüt seçildiler.  Genel 
Kurul Açılış konuşmasını yapan 
Batman Barosu Başkanı Av. Ah-
met Sevim; yaşadığımız coğraf-
yada yanı başımızda yaşanan si-
yasi çatışmaların yarattığı yıkıma 
maruz kalan insanların verdiği 
mücadelenin yeryüzünün en 
meşru mücadelesi olduğunu ve 
hiç kimsenin özellikle de sorum-
luluk makamında olanların bu 
mücadeleyi terörizm olarak ni-
telendirmesinin kabul edilemez 
olduğunu belirtti. Tüm yaşanan 
gelişmelerin barışa olan acil ih-
tiyacımızı ortaya çıkardığını ve 
bu yolda günü kurtarmacı değil 

geleceği kurma anlayışı ile hara-
ket edilmesi gerektiğinin altını 
önemle çizdi. Genel Kurulumuz, 
konuklarımızın takdim edilme-
si ve konuşmalarının ardından 
Batman Barosu geçmiş dönem 
faaliyet raporunun okunması, 
kurul raporlarının okunması, ön-
ceki yönetim kurulunun ibrası, 
meslektaşlarımızın genel kurula 
hitap etmeleri ve önerilerinin 
değerlendirilmesi  ile devam etti. 
Baro organlarının ve T.B.B Dele-
gelerinin seçimine geçildi. Genel 
kurulumuzda tek liste oylamaya 
sunuldu. Oylamanın yapılması-
nın ardından yapılan sayım ile 
sonuç açıklandı. 

Av. Ahmet Sevim yeniden baş-
kanlığa seçildi. Yönetim Kurulu 
Asıl üyeliklerine Av. Tamer Öz-
toprak, Av. Ferman Yardımcı, Av. 
Tayyar Ekmen, Av. Cenk Tarhan, 
Av. Zeynep Yılmaz, Av. Av. Ömer 
Fırat Ocakhan, Av. Saadet Şahin 
ve Av. Erkan Şenses seçildi.

Disiplin Kurulu Asil Üyeliklerine 

Av. V. Mutlu Özevin, Av. Zeyne-
labidin Tokgöz, Av. Ahmet Çelik, 
Denetleme Kurulu Üyeliklerine 
de Av. Emrullah Şahin, Av. Halil 
Yakut, Av. Derya Onatlı seçildi.
Üst Kurul Delegeliklerine Av. Zeki 
Ekmen ve Av. Abdullah Akın se-
çildi. Yönetim Kurulu Yedek Üye-
liklerine, Av. Mehmet Şah Onur, 
Av. Hüseyin Akçara, Av. Mehmet 
Cemal İlge, Av. Faruk Pekince, Av. 
Şerif Yıldırım, Av. Hikmet Aksoy 
Av. Sadiye Unutur ve  Av. Adil 
Duman, seçilmişlerdir. Disiplin 
Kurulu Yedek Üyeliklerine Av. Ad-
nan Oral, Av. Abdulselam Kavşut, 
Av. Gül Solak, Denetleme Kurulu 
Yedek Üyeliklerine Av. Salih Atil-
la, Av. Yusuf Özperk ve Av. Veysel 
Bezek seçilmişlerdir.  Baştan sona 
Batman Barosu’nun kurumsal 
yapısına yakışan bir ortamda ge-
çen genel kurulumuzun hayırlı 
olmasını diler, önceki dönem yö-
netim kuruluna çalışmalarından 
dolayı teşekkür ederiz. Batman 
Barosu yeni yönetimine de başa-
rılar dileriz.
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Geçtiğimiz sene Baromuz-
ca düzenlenen Orta Av-
rupa Gezisinin ardından 

bu sene de meslektaşlarımız 
adli tatil arasını yurt dışı gezisi 
ile değerlendirdiler. Batman Ba-
rosunun önümüzdeki yıllarda 
da geleneksel hale gelmesini 
planladığı yurtdışı gezilerinin 
meslektaşlarımız için bütün bir 
yılın yorgunluğunun geride bı-
rakılmasına fırsat olmasının yanı 
sıra kültürel olarak da ufuk açıcı 
olduğu düşüncesi  ile bu yıl da 
adli tatilde İtalya’ya gittik. Turizm 
Park’ın organize ettiği tura Baro-
muzdan  meslektaşlarımız aile-
leri ile birlikte katıldılar. Tur kap-

samında ilk olarak İstanbul’dan 
Roma şehrine gidildi. Roma’da 
şehrinin profesyonel rehber eş-
liğinde panoramik olarak gezil-
mesinin ardından Vatikan Ülkesi 
, Coloseo, San Pietro Bazilikası,  
Tiber Nehri, Aşk Çeşmesi, İspan-
yol Merdivenleri ve bir çok ta-
rihi ve doğal güzelliklerle dolu 
mekan gezildi. Roma şehrinden 
sonra meslektaşlarımız aileleri 
ile birlikte Napoli şehri , ve tarihi 
Pompei şehrini keşfettiler. Pom-
pei şehrinde Vezüv yanardağının 
patlaması sonucu yok olan bir 
şehirden geriye kalan kalıntılar 
tarihe bir yolculuk gibidir. Gezi-
nin diğer günlerinde  Floransa, 

Siena, San Gimigiano, şehirleri-
nin ve tarihi güzelliklerinin key-
fine varan meslektaşlarımız, Pisa 
Kulesini fotoğraflama fırsatı bul-
dular. Köprüler ve kanallar şehri 
Venedik’in büyüleyici atmosferi 
ve gondol sefası gezinin unu-
tulmazları arasına girdi. Meslek-
taşlarımız son gün olarak Av-
rupa’nın moda şehri Milano’da 
alışveriş yapma olanağı buldular. 
7 gün 8 gece süren İtalya gezisi 
İstanbul’a ardından da Batman’a 
dönüş ile son buldu. Önümüzde 
ki yıllarda da yurtdışı gezilerinin 
sürmesini diliyoruz ve sabırsızlık-
la bekliyoruz.

BU YAZ
iTALYA'DAYDIK
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Batman Barosu 13. Olağan 
Genel Kurulun yapılma-
sının ardından geçmiş 

dönem Yönetim Kurulu Üye-
leri Av. Cenk EREN, Av, Bedri 
Tokgöz ve Av. İhsan Barlak’ın 
görev süreleri de sona ermiş 
oldu. Batman Barosu Yöne-
tim Kurulunun iki sene süren 
önceki döneminde mesleki 

tecrübeleri le gösterdikleri 
yönetimden ve katkılarından 
dolayı Batman Barosu adına 
kendilerine teşekkür ediyoruz. 
Yeri geldiğinde görevleri ve 
sorumlulukları adına göstermiş 
oldukları fedakarlıkların da tak-
dir ve teşekkürü hek etmekte 
olduğuna yürekten inanıyoruz. 
Bu amaçla yeni dönem Baro 

Başkanı Av.Ahmet Sevim göre-
vi sona eren meslektaşlarımıza 
bir teşekkür plaketi takdim etti. 
Kendileri ile çalışmış olmaktan 
Batman Barosu adına  mutluluk 
duyduğunu ifade etti. Görevi 
sona eren meslektaşlarımıza 
biz de teşekkür eder başarılar 
dileriz. 

Görevi Sona Eren 
Üyelere Plaket 
Verildi.
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Baromuza katılan meslek-
taşlarımız için 13 kasım ve 
25 Aralık 2014 tarihlerin-

de herkesin bir arada olacağı 
ve meslektaşlarımızın ailele-
rinin de davet edildiği yemin 
törenleri düzenlendi. Batman 
yeni Kültür Merkezi toplantı 

salonunda gerçekleşen yemin 
törenine meslektaşlarımızın 
yanısıra yanında staj yaptıkla-
rı avukatlar, yakın dostları ve 
aileleri katıldı. Törende yemin 
eden meslektaşlarımızın aile-
leri tören esnasında duygulu 
anlar yaşadılar. Aynı zamanda 

yanında staj deneyimini ta-
mamladıkları avukatlar da mes-
lektaşlarımızın staj dönemine 
dair izlenimlerini aktardılar. Biz 
de aramıza katılan avukat arka-
daşlarımıza mesleki hayatların-
da başarılar diliyoruz. 

YeminTörenleri
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Geçmişte yaşanan hak 
ihlallerine ilişkin hakikat-
lerin ortaya çıkmasına, 

toplumsal hafızanın güçlen-
mesine ve bu ihlallerden etki-
lenenlerin adalete erişmesine 
katkı sağlamak için kurulan Ha-
kikat, Adalet, Hafıza Merkezi'n-
den Av. Emel Ataktürk Sevimli 

ve Av. Serap Işık Baromuz İnsan 
Hakları Komisyonu üyeleri bir 
toplantı düzenledi. Toplantı-
ya Baro Başkanımız Av. Ahmet 
Sevim ve İnsan Hakları Komis-
yonu üyeleri katıldı. Hafıza Mer-
kezi ile Batman Barosu arasında 
90'lı yıllarda işlenen faili meç-
hul cinayetlerle ilgili soruştur-

malarda yaşanan zamanaşımı 
tehlikesi konusunda yapılacak 
işbirliği hususları görüşüldü. 
Toplantıdan sonra İnsan Hakları 
Komisyonumuz, Hafıza Merkezi 
ile birlikte mağdur ailelerle bir 
görüşme gerçekleştirdi.

Hakikat, Adalet Hafıza Merkezi 
İnsan Hakları Komisyonumuz 
ve mağdur aileler ile buluştu.
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Bu yıl Kahramanmaraş Baro-
sunun ev sahipliğinde dü-
zenlenen Türkiye Barolar 

Birliği 7. Stajyer Avukatlar Kurul-
tayı, 29-30 Kasım 2014 tarihinde 
düzenlendi. Baromuzdan Stj.
Av.Besna Arslan , Stj.Av.Osman 
Sönmez ve Av.Ömer Fırat Ocak-
han katıldı. Türkiye Genelinden 
katılımının yüksek olduğu ku-
rultayda Baro temsilcileri , staj-
yer avukatların sorunları ve çö-
züm önerilerine dair sunumlar 
gerçekleştirdiler. Baromuzdan 

Stj.Av. Osman Sönmez yaptığı 
sunumda stajyer avukatların 
gerek adliye ve gerekse avukat-
lık stajının avukat bürosundaki 
dönemine ilişkin yaşadığı so-
runların genel bir perspektifini 
ortaya koydu. Sunumların ti-
yatral gösteriler ile de renklen-
diği kurultayda oldukça faydalı 
sonuçlar ortaya çıktı. Türkiye 
Barolar Birliği’nin değerli yöne-
ticileri ve kurul temsilcilerinin 
de iki gün boyunca izlediği 
kurultay sonuç bildirgesinin 

okunmasıyla son buldu.Önü-
müzdeki yıl kurultayın ev sa-
hipliğinin belirlenmesi için ya-
pılan oylamaya Batman Barosu 
da aday oldu.Ancak yapılan 
oylamada Antalya Barosunun 
önümüzdeki sene kurultaya ev 
sahipliği yapması kararlaştırıldı. 
Önümüzdeki kurultayın Stayjer 
Avukat sorunlarının  çözülmüş 
olduğu bir ortamda geçmesini 
umut ediyoruz. 

STAJYERLERİMİZ 
KURULTAYDAYDI
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Batmanda Kadına 
Karşı Şiddetin Görünümü
raporu açıklandı.

Batman Barosu Kadın Hak-
ları Komisyonu , Batman 
Adliyesi 2013-2014 yılları-

nın dosya ve başvuru verilerini 
inceleyerek düzenlediği rapor 
basın toplantısı ile duyuruldu. 
Raporda , kadının özel ve ka-
musal hayatta yaşadığı fizik-
sel,cinsel ve psikolojik şiddetin 
ulaşmış olduğu boyut istatistiki 
veriler ile ele alındı.Bölgemizin 

uzun yıllar boyu yaşamış oldu-
ğu olağanüstü koşulların olum-
suz etkilerini kadına yüklenmiş 
olduğunun altı çizildi. Şiddetin 
yaş gruplarına göre, medeni 
duruma göre dağılımının ve-
rildiği raporda , maruz kalınan 
şiddetin türüne dair de çarpı-
cı rakamlar gösterildi. Şiddete 
karşı alına koruyucu ve önleyici 
tedbirlerin yanı sıra sosyal des-

tek tedbirlerin ulaşmış olduğu 
başarı oranları ortaya kondu. 
Mücadeleye dair yöntemlerin 
ve çözüm önerilerinin de belir-
tildiği raporun hazırlanmasında 
emeği geçen  Komisyon üye-
lerimizin yanı sıra İhop Genel 
Koordinatörü Feray Salman’a 
teşekkür ediyoruz.

Komisyon Çalışmaları
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Baromuz Kadın hakları Ko-
misyon üyeleri  tüm dün-
yada ve ülkemizde anılan  

25 Kasım  "Kadına Yönelik Şid-
dete Karşı Mücadele ve Ulusla-
rarası Dayanışma Günü vesilesi 
ile , Kadın cinayetleri başta ol-
mak üzere, ekonomik, fiziksel, 
psikolojik ve cinsel şiddet ve 
kadınların maruz kaldığı şidde-

tin her türlüsüne dur demek 
için  bir basın açıklaması yaptı. 
Ayrıca bu amaçla şehrimizde-
ki kadınlara ulaşmak amacıyla 
sokaktaydı. Komisyon üyele-
ri kadınlarımızın şiddete karşı 
durabilmeleri için sahip olduk-
ları hakları ve başvuru yollarını 
anlattığımız , broşür dağıttılar 
ve tek tek kadınlara çalışmayı 

anlattılar.Basın açıklamasında 
, şiddete dair istatiki veriler ve  
şiddeti doğuran nedenler ve 
sonuçlarına dair bilgiler verildi. 
Kadına yönelik şiddet ve ayrım-
cılığa karşı hep birlikte müca-
dele verelim çağrısı yapıldı. 

Kadın Hakları Komisyonumuz 
‘’ Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
birlikte Mücadele Verelim’’ dedi.

İnsan hakları Komisyonu 
Halkla buluştu.

Batman Barosu İnsan Hak-
ları Komisyonu üyeleri, 
İnsan hakları haftası nede-

niyle hak bilinci ve farkındalığı 
yaratmak amacıyla ‘’ haklarınızı 
biliyor musunuz ?’’ konulu bro-
şür  dağıtıldı. Şehrimizin cad-
delerinde halkımıza ulaşmaya 
çalıştılar. Faydalı geçen çalışma-
da Komisyon üyeleri Batman 
olumlu izlenimler edindiler. 
Çalışmanın hak ve hukuk bilin-
ci adına hedeflediği amacına 
ulaştığını ümit ediyoruz. 



Staj Eğitim Komisyonu-
muzun eğitim çalışmaları 
kapsamında bu dönem 

stajyer avukatlarımız için hazır-
lanan seminerler programının 
bir konusu da Avukatlık Disiplin 
Hukuku semineriydi. Konunun 
en yetkin ismi Gaziantep Baro-
su’ndan Türkiye Barolar Birliği 
Disiplin Kurulu Başkanı Av.Meh-

met Haşim Mısır misafirimizdi. 
13.12.2014 tarihinde düzenle-
nen ve baromuzdan stajyer 
avukatlar ve birçok meslekta-
şımızın katılımı ile gerçekleşen 
seminer Av.Mehmet Haşim Mı-
sır’ın verdiği mevzuat bilgisi ve 
mesleki tecrübelerinin yanı sıra 
Türkiye Barolar Birliğinde veri-
len disiplin kurulu kararlarından 

örneklerle zengin ve disiplin 
hukuku açısından oldukça ay-
dınlatıcı oldu. Mesleğimizi icra 
ederken hassasiyet gösterme-
miz gereken tüm konularda 
bilgilenme imkanı kazandık. 
Meslektaşımıza davetimize icap 
ettiği ve bizleri onurlandırdığı 
için teşekkür ediyoruz.

T.B.B Disiplin Kurulu Başkanı 
Av. Mehmet Haşim Mısır 
aramızdaydı.
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Baromuzun etkin olarak 
bulunduğu, Batman’da 
faaliyet gösteren İnsan 

Hakları ve Meslek Örgütleri ara-
sında ortak çalışmanın zeminini 
oluşturmak, aralarındaki uyum 
ve koordinasyonu sağlayarak 
insan hakları savunucularını 
ve insan hakları mücadelesi-
ni güçlendirerek bütünlüklü 
bir bakış açısı ile izleme, de-
netleme ve belgeleme yapa-
bilmenin koşul ve araçlarını 
tartışmak için 6-7 Aralık 2014 
tarihlerinde Batman’da iki gün-
lük bir çalıştay yapıldı. Çalıştaya 
İHD Eski Genel Başkanlarından 
Av. Hüsnü Öndül, İHOP Genel 
Koordinatörü Feray Salman, 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğre-

tim Üyesi Yar. Doç. Dr. Ahmet 
Murat Aytaç, Baro Başkanımız 
Av. Ahmet Sevim ve Baromuz 
üyesi avukatlar, Batman Tabip 
Odası  Başkanı Dr. Zülfikar Cebe 
Oğuz ve oda yönetim kuru-
lu üyeleri, İHD Batman Şubesi 
Başkanı Av. Mehmet Bağatır ve 
dernek yönetim kurulu üyeleri, 
Mazlum-Der Batman Şubesi 
Başkanı Hasan Argunağa ve 
dernek yönetim kurulu üyeleri, 
Batman Çevre Gönüllüleri Der-
neği Başkanı Recep Kavuş ve 
dernek yönetim kurulu üyeleri 
ile Ka-Mer Vakfı Batman Temsil-
cisi Nezahat Kapuci katıldı.

Çalıştaydan İnsan Hakları Bat-
man Platformu kurulması ve 

platformun 10 Aralık Dünya 
İnsan Hakları Günü’nde kamu-
oyuna bir basın açıklaması ile 
duyurulması kararlaştırıldı.

 10 Aralık 2014 Tarihinde plat-
form Baro Başkanımız Av. Ah-
met Sevim, Batman Tabip Oda-
sı Başkanı Dr. Zülfükar Cebe, 
İHD Batman Şubesi Başkanı Av. 
Mehmet Bağatır, Mazlum-Der 
Batman Şubesi Başkanı Hasan 
Argunağa, Batman Çevre Gö-
nüllüleri Derneği Başkanı Recep 
Kavuş ve Ka-Mer Vakfı Batman 
Temsilcisi Nezahat Kapuci’nin 
katıldığı bir basın açıklaması ile 
kamuoyuna duyuruldu.

iNSAN HAKLARI BATMAN 
PLATFORMU KURULDU
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Kamuoyunca da yakından 
takip edildiği üzere yakla-
şık 25 gündür IŞİD kuşat-

ması altındaki Kobanede, hal-
kın canına, ırzına malına kısaca 
bütün değerlerine yapılan sal-
dırılara karşı verilen mücadele 
toplumun tüm kesimlerince 
meşru kabul edilmektedir.

Kobanede saldırılar bölgeyi 
yakından ilgilendirmektedir. 
Çünkü hem tarihsel hem de 
akrabalık bağları nedeniyle 
bölgede ciddi bir hassasiyet 
oluşmuştur. Kaldı ki tüm bu 
bağların dışında son 10 gün-
dür Batman'a Kobanedeki mü-
cadelede hayatını kaybetmiş 6 
cenaze gelmiştir.

Kobanedeki mezalim nede-
niyle toplumun tüm kesim-
lerinde oluşan hassasiyet ve 
bu nedenle yapılan barışçıl ve 
demokratik gösteriler meşru 
olduğu gibi hukuken korun-
ması gereken gösterilerdir. 

Ancak, bu gösterilerin şiddete 
ve karşılıklı çatışmaya dönmesi 
ile maalesef hem Kobanedeki 
mücadele hem de meşru gös-
teriler gölgede kalmıştır.

Yaşanan bu çatışma ve şiddet 
olayları sonucunda yirmiyi 
aşkın vatandaşımız hayatını 
kaybetmiş, yüzlercesi yaralan-
mıştır. Kimden gelirse gelsin 
yaşam hakkına yönelik bu sal-
dırıları açıkça kınıyor ve faille-
rinin bir an önce bulunmasını 
bekliyoruz.  Yanı sıra kamu ve 
özel mülkiyete yönelik saldırı-
lar sonucunda da ciddi maddi 
kayıplar söz konusu olmuştur. 
İlimiz bölgemiz ve ülkemizin 
ateş çemberinden geçtiği bir 
süreçte değişik siyasi anlayış-
lara sahip insanların siyaset 
dışı yollarla birbirlerinin canına 
kastetmeleri çok daha büyük 
sorunlara sebebiyet verecektir.

Bölgemiz dışında ülke sathın-
da, Kobane ile dayanışma adı-

na yapılan barışçıl gösterilere 
yönelik saldırılar konusunda 
yetkililer etkili önlem almalı, ya-
pılacak gösteriler de meşruiyet 
dairesinde yapılmalıdır.

Sonuç olarak, herkesi yaşam 
hakkı, barışçıl gösteri hakkı ve 
mülkiyet hakkı konusunda du-
yarlı olmaya, özellikle tüm siya-
si kesimleri merkezi düzeyde 
kendi tabanlarına sağduyu ve 
sükûnet telkin etmesini bekli-
yoruz. Yine sorumluluk maka-
mında bulunan tüm siyasi ve 
idari makamların çatışma ve 
gerginlikleri körükleyici üslup 
ve tutumlardan kaçınmaya da-
vet ediyoruz.

Gün devletin ve halkın Kobane 
ile dayanışma içinde olması, 
toplumsal olarak da barışın ve 
kardeşliğin dilini esas alması 
gereken gündür.

Kamuoyuna saygı ile sunulur.
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•	 Ahmedi Xani Derneği
•	 Aile Der
•	 Anadolu Gençlik Derneği
•	 Aydın Der
•	 Batman Barosu
•	 Batman Çevre Gönüllüleri Dern.
•	 Batman Eczacılar Odası
•	 Batman Emekliler Derneği
•	 Batman Esnaf Odaları Birliği
•	 Batman Esnaf Odası
•	 Batman Gazeteciler Cemiyeti
•	 Batman İHH
•	 Batman İlim Yayma Cem.
•	 Batman Kahveciler Odası
•	 Batman Minibüsçüler Odası
•	 Batman Tabip Odası
•	 Batman Ticaret Borsası
•	 Batman Ticaret Ve Sanayı Odası 
•	 Batman Turizm Ve Tanıtma Dern.
•	 Bayındır Memur Sen
•	 Beka-Der
•	 Bem Bir Sen
•	 BEYDER
•	 Birleşik Taşımacılık Sendikası

•	 Birlik Haber Sen
•	 Böder
•	 Büro Emekçileri Sendikası
•	 Büro Memur Sen
•	 Din Alimleri Derneği
•	 Din ve Vakıf Emekçileri Sendikası
•	 Diyanet Sen
•	 Eğitim Bir Sen
•	 Eğitim Sen
•	 Elektirik Mühendisleri Odası
•	 Enerji Bir Sen
•	 Enerji-Yapı Yol Sendikası
•	 Ensar Vakfı
•	 Esnaf Kefalet Koop.
•	 Genel-iş
•	 Gül Vakfı
•	 Haber Sen
•	 Hasankeyfi Yaşatma Girişimi
•	 Heber-İş
•	 İnsan Hakları Derneği
•	 İnşaat Mühendisleri Odası
•	 Jeoloji Mühendisleri Odası
•	 Komela Nubihar
•	 Kurdi Der

•	 Kültür Memur Sen
•	 Kültür Sanat Sendikası
•	 Makine Mühendisleri Odası
•	 Mazlum Der
•	 Meya Der
•	 Mimarlar Odası
•	 MÜSİAD
•	 Özgür Der
•	 Özgür Eğitim Sen
•	 Petrol İş Sendikası
•	 Sağlık İş
•	 Sağlık Sen
•	 Selis
•	 SES
•	 Şuurlu Öğretmenler Derneği
•	 Tarım Orkam Sen
•	 TES-İŞ Batman Temsilciliği
•	 TMMOB-İKK
•	 Toç Bir Sen
•	 Tüm Bel. Sen.
•	 TÜMSİAD
•	 Ulaştırma Memur Sen

Basın Metnine İmza Atan Stk’lar
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Terör örgütü İŞİD'in 15 Ey-
lül'den bu yana kuşattığı 
Kobane halkıyla dayanış-

ma amacıyla Van Barosu üyesi 
meslektaşlarımız 08.10.2014 
tarihinde cübbeli bir şekilde 
adliye sarayından 500 metre 
uzaklıktaki parka barışçıl bir 
yürüyüş yapmak istemişlerdir. 
Ancak daha adliye kapısında 
kolluk güçlerinin engellemele-
rine maruz kalmışlar, yürümek 
konusunda ısrarcı bir tutum 
sergilemeleri üzerine de kolluk 
güçlerinin fiziki saldırısına ma-
ruz kalmışlardır.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hakkı Anayasa ve Türkiye'nin 
taraf olduğu Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi ile koru-
ma altına alınan haklardandır. 
Hakkın kullanımını koruma 
yükümlülüğü olan devletin 
bu hakkı fiziki saldırı ile engel-
lemesi demokrasi açısından 
utanç vericidir. Barışçıl toplan-
tı ve gösteri yürüyüşünü fiziki 
saldırı ile engellemenin Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM) önünde onlarca kez ih-
lale konu olduğu gerçeği orta-
dayken maalesef Türkiye halen 

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşü'nü AİHM içtihatlarına 
uygun hale getirmemiştir. Bu 
nedenle meslektaşlarımıza ya-
pılan saldırıda, mevzuatı AİHM 
standartlarına uygun hale ge-
tirmeyen yasama organının da 
rolü büyüktür.

Batman Barosu olarak saldırıya 
uğrayan Van Barosu ile daya-
nışma duygularımızı belirtir, 
Van Barosu üyesi meslektaşla-
rımıza geçmiş olsun dileğinde 
bulunuyoruz.     

Van Barosu Meslektaşlarımıza Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz
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Suriye’deki iç savaşın “ola-
ğan aktör”lerinden biri 
olan ancak Haziran ayın-

da Musul’u ele geçirdikten 
sonra dikkat çeken, kendi dar 
inanç ve mezhepsel aidiyetleri 
dışındaki her ırktan, inançtan 
ve mezhepten insanı katleden, 
tüm insani değerlere aykırı 
olarak mabedleri, türbeleri yı-
kan IŞİD, yakın zamanda Ezidi 
inancına mensup Kürtlerin ya-
şadığı yerleri ele geçirerek aynı 
vahşeti sürdürmeye devam et-
mektedir.

Ortadoğu’daki tüm siyasi, mez-
hepsel ve inanç farklılığından 
kaynaklanan ayrılık ve hesap-
laşmanın ürünü olan IŞİD, bu 
yönüyle bölgedeki bütün 
kötülüklerden beslenmekte, 
gücünü ele geçirdiği, ulaştığı 
her yerde yaptığı katliamlar ya-
şattığı vahşet ve dehşetten al-
maktadır. Ancak mezhebi veya 

inançsal taassup, siyasal hesap-
lar ya da etnik aidiyetler nede-
niyle, bu yapıyı destekleyen, 
faaliyetlerini kolaylaştıran ya da 
göz yumanlar da bu katliamla-
rın ortağıdır, sorumlusudur.

Kural, ölçü ve insani değer ta-
nımaz vahşeti, sivil, çocuk, yaşlı 
demeden yaptığı katliamları ve 
ölümden beterini yaşatan uy-
gulamaları nedeniyle IŞİD’den, 
büyük bir korku ile kaçan sivil-
ler bugün artık Batman’a kadar 
ulaşmış, günlük yaşamımızın 
bir parçası haline gelmiştir. 
Vahşetin devam etmesi du-
rumunda daha büyük bir göç 
dalgasının olması kaçınılmaz-
dır. Ezidi Kürtlerin, diğer tüm 
mağdurlardan farklı olarak di-
renebilecekleri gücü ya da sığı-
nabilecekleri bir yerleri yoktur.

Bu nedenle, etnik, dinsel, siya-
sal aidiyetlerden önce “insanlık 
adına” bu sivillere sahip çıkmak 

hepimizin görevidir. Unutul-
mamalıdır ki, bu insanlara sa-
hip çıkmak insanlığımıza sahip 
çıkmaktır.

 Ancak bundan önemlisi, Tür-
kiye’nin tarihin en büyük terör 
hareketlerinden biri olan IŞİD’e 
karşı net ve açık bir tutum be-
lirleyerek, bu vahşet hareketine 
lojistik ve insan kaynakları sağ-
layan geçişleri engelleyecek 
tedbirleri alması, bu kötülüğü 
besleyebilecek politikalardan 
“sunni öfke” “Türkiye’nin çıkar-
ları”, “Türkmen kardeşlerimiz” 
gibi söylemlerden uzak dur-
ması, zor durumda olan tüm 
kesimlere insani yardım yap-
ması ve bu kanallarını açması-
dır.

Bizler Batman Barosu, İHD ve 
Mazlumder Batman şubeleri 
olarak, herkesi bu mağdur ve 
mazlumlarla dayanışmaya da-
vet ediyoruz.

Baromuzun İhd ve Mazlumderle Ortak Açıklama Metni
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Dominik Cumhuriyeti Trujillo 
diktatörlüğünün, Mirabel Kar-
deşler’in kendileri için büyük 
bir tehlike olduğunu açıkla-
masının ardından, 25 Kasım 
1960 yılında, Dominik Cumhu-
riyeti'nin kuzey bölgesinde, bir 
uçurumun dibinde üç kadının 
cesedi bulunmasının ardından 
Birleşmiş Milletlerin 1999’daki 
Genel Kurulu’nda alınan karar 
ile her yıl Mirabel kardeşlerin 
öldürüldüğü gün olan 25 Ka-
sım tarihi "Kadına Yönelik Şid-
dete Karşı Mücadele ve Ulusla-
rarası Dayanışma Günü" olarak 
anılmaktadır.

BM Kadınlara Yönelik Şiddetin 
Önlenmesi Bildirgesi kadına 
yönelik şiddetin “kadınlara yö-
nelik, toplumsal cinsiyete daya-
lı ve bir kadına sırf kadın oldu-
ğu için yöneltilen ya da oransız 
bir şekilde kadınları etkileyen 
bir şiddet” olduğunu belirtiyor.

Tüm dünyada ve ülkemizde 
kadınların yasal yollara başvu-
ru imkânları arttıkça, kadına 
yönelik şiddet gerçeği gün 
gibi ortaya çıkmaktadır. Kadın 
cinayetleri başta olmak üzere, 
ekonomik, fiziksel, psikolojik ve 
cinsel şiddet kadınların maruz 
kaldığı şiddet türleridir. Tür-
kiye'de yapılan araştırmalara 
göre; her üç kadından birinin 
fiziksel şiddet gördüğü saptan-
mıştır. Adalet Bakanlığı verileri-
ne göre 2002 yılında 66, 2014 
yılının ilk 6 ayında ise 139 kadın 
öldürülmüştür. Bakanlık verile-
rine göre kadına yönelik şiddet 
ve cinayetlerin sayısının arttığı-

nı doğrulanmaktadır.

Günümüzde medya araçları 
gerek popüler dizileri, gerek 
çizgi filmleri, gerek 3. sayfa 
gazete haberleri ve özellikle 
de reklamlar aracılığıyla kadı-
na yönelik şiddeti doğuran ve 
yaygınlaştıran inançları ve ka-
bullenişleri toplumda yaygın-
laştırmaktadırlar. Birçok medya 
organı tecavüz ve tacizin, tüke-
tim ve sömürüye açık bir konu 
olduğunu görmezden gelerek 
ya da bizzat bu bilişle bunu 
kullanarak (örn film fragmanla-
rı) yaptıkları haber ve magazin 
programlarıyla tecavüzü meş-
rulaştırıp, kadın kimliğini yara-
lamaktadırlar.

Kendi yuvasında ülkesinde 
şiddetle sarılı hayatın en ko-
runmasızı olan kadınlar, sa-
vaşın acımasız ortamında da 
tecavüzlerle, kölelikle, çocuk-
larının ailelerinin acı kaybı ile 
en insanlık dışı muamelelere 
maruz kalmaktadır. Sığındıkları 
ülkelerde de zorla evlendirme, 
fuhuş, uyuşturucu, sağlık ve ça-
lışma hakkından yoksun kalma, 
eğitim görememe sorunları 
yaşayan kadınlar tüm insanlı-
ğın yardımını beklemektedir.

Şiddetin yaygınlaşması eğiti-
min, yargının, kolluk kuvvetleri-
nin, medyanın tüm toplumun 
yapılanmasında etkisi olan 
‘ataerkil’ sistemin meşruiyet 
kazandırdığı ‘erkek üstünlüğü 
inanışına dayanan cinsiyetler 
arası eşitsizlik’ anlayışından 
kaynaklanmaktadır. Bu şidde-
tin durdurulması devlet otori-

tesinin görevidir.

Kadına yönelik şiddet ve ayrım-
cılığın sona erdirilmesi için;

-Devletin kadınlara yönelik her 
türlü şiddet eylemi açık bir şe-
kilde kınamasını, cinsiyet ay-
rımcı politikaları önlemesini,

-Şiddete uğrayan kadınlar için 
Merkezi ve yerel yönetimlerin 
konukevlerini arttırmasını ve 
barınma sürelerini uzatılmasını, 
barınan kadınlara ve çocukları-
na ücretsiz danışmanlık, mesle-
ki edinimler kazandırıcı eğitim 
ve somut imkanlar, psikolojik 
ve tıbbi destek ve yasal yardım 
yapılmasını,

 -Kadınların işgücüne katılımı-
nın, sağlık ve sosyal-kültürel 
haklarının iyileştirilerek arttırıl-
masını,

-Toplumsal cinsiyet rollerini ve 
kadına yönelik şiddeti teşvik 
edici yayınların radyo, TV, ga-
zeteler ve ders kitaplarından 
kaldırılmasını, bunların denet-
lenmesini,

-Haksız tahrik, namus saiki vs 
indirim sebeplerinin kaldırı-
larak şiddeti caydırıcı yüksek 
ceza ve diğer yaptırımların dü-
zenlenmesini, uygulayıcı Ha-
kim ve Savcılar ile tüm kamu 
görevlilerine gerekli eğitimler 
verilmesini,

-Ve tüm bu tedbir ve düzenle-
melerin yalnız vatandaşlık bağı 
ile bağlı olan değil ülkemizde 
ikamet eden tüm kadınlar için 
uygulanmasını talep ediyoruz.

Kadına Yönelik Şiddete  Karşı Birlikte Mücadele Edelim
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Adalet Hizmeti Veren Kurumların Siyasal Tartışmalara Konu Olmasından Üzün-
tülü ve Kaygılıyız

Her adli yıl başlangıcı ve 
bu kapsamda yapılan 
törenler, adli faaliyet ve 

hizmetlerin değerlendirilmesi 
açısından bir fırsat iken, bu yıl-
ki törenler maalesef protokol 
krizlerinin gölgesinde oldukça 
siyasi ve hatta magazinsel bir 
niteliğe bürünmüştür. Adalet 
hizmeti veren kurumların, bu 
tartışmaların odağında olma-
sından üzüntülü ve kaygılıyız. 
Çünkü siyaset kurumu ve idari 
makamlar doğası gereği, daha 
kısa vadeli pratik ihtiyaçlar ve 
çözüm odaklı çalışır iken, yar-
gısal faaliyet yürüten adalet 

kurumları ise bu kaygılardan 
uzak değerler ve esaslar üze-
rinden bir pratik sergilemek 
durumundadırlar. Bu nedenle 
hem yargı kurumlarına hem 
de diğer idari ve siyasi kurum-
lara erkler ayrılığı ilkesinde has-
sas olmaları konusunda ciddi 
görevler düşmektedir. Erkler 
ayrılığı gereği, siyaset kurumu 
yargıya müdahale edemez, 
yargı makamları da siyaset ku-
rumuna angaje olamayacağı 
gibi karşıt bir tutum içinde de 
olamaz. Bu husus yargı bağım-
sızlığı ve tarafsızlığının da bir 
gereğidir.

Barolar da, Avukatlık Yasasın-
dan kaynaklanan görevleri ve 
yine doğaları gereği denetle-
yen, eleştiren ve önermede 
bulunan kurumlardır. Bu faali-
yetler de hiçbir zaman ve asla 
siyasi saiklerle değil olsa olsa 
hukuk siyaseti ve temel hukuk 
normları kapsamında değer-
lendirmeler olarak kabul edil-
melidir.

 Bu bağlamda; geçtiğimiz adli 
döneme ilişkin kimi değerlen-
dirmelerimizi kısaca sizlerle 
paylaşmak isterim;

Politik Gerekçelerle ve Günlük İhtiyaçlarla Yasal Düzenleme Çıkarmak Yapısal 
Sorunlara Sebebiyet Verir

Yasama organınca, kimi 
politik ve toplumsal ne-
denlerle çıkarılan yasalar, 

mevcut adli sistem içinde so-
runlara yol açtığı gibi, ileride 
daha büyük yapısal sıkıntılara 
sebebiyet verecektir. Daha ön-
ceki yıllarda çeşitli vesilelerle 
belirttiğimiz üzere, Türkiye’de 

son yıllardaki zihinsel, idari ve 
yapısal değişime, hukuk siste-
mimiz ve yargısal pratiklerimiz 
ile maalesef ayak uydurama-
maktayız. Bunun başlıca sebe-
bi, Yargının hala hem siyaset 
kurumunca hem de siyaset dışı 
aktörlerce bir hesaplaşma alanı 
ve aracı olarak görülmesidir. 

Bu nedenle günübirlik ihtiyaç-
lar yerine, uzun vadede işlev 
görecek, toplumsal ihtiyaçları 
dikkate alan esaslı bir yargı re-
formunun gerekliliğini bir kez 
daha belirtmek gerekmektedir.

Yeni Bir Anayasa “Yeni Bir Türkiye” İçin Ön Koşuldur

Toplumun tüm kesimle-
rince yeni bir anayasa-
nın ihtiyaç olduğu kabul 

edilmesine rağmen, maalesef 
bu konuda mecliste bir uzlaşı 
sağlanmamış ve bu acil ihtiyaç 

ötelenmiştir. İktidarıyla mu-
halefetiyle bütün bir siyaset 
kurumundan, çağın gerekleri-
ne uygun, çoğulcu ve sivil bir 
anayasa yapma taahhütlerini 
yerine getirmeleri bugün için 

toplumun en büyük beklenti-
lerindendir.Yeni anayasa hem 
toplumsal barış, hem yargı re-
formu ve hem de idari reform 
için ön koşuldur.
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İstisnai dönemlerde siyasi 
meselelerin çözümünde yar-
gının taraf olarak konumlan-

dırılmasının hem yargı hem de 
toplum üzerindeki travmatik 
sonuçları devam etmektedir.  
Özellikle Özel Yetkili Mahkeme-
ler eliyle verilen kararlar netice-
sinde kişi hak ve hürriyetleri ko-
nusunda oluşan mağduriyetler, 
Anayasa Mahkemesince uzun 
yargılama ve tutukluluk süre-

lerinde ihlal olduğu yönünde 
verilen kararlarla kısmen orta-
dan kaldırılmış, hem toplumun 
hem de siyaset kurumun nefes 
almasını sağlanmıştır. Ancak, 
siyasi kaygılarla ve konjonktü-
rel ihtiyaçlarla kurulan istisnai 
dönemlere ait yargı kurum ve 
usulleri ile tesis edilen karar-
larla mahkûm olmuş özellikle 
çok sayıda siyasi hükümlünün 
varlığı bilinmektedir. Bu ne-

denle toplumsal hiçbir meşru-
iyeti kalmamış Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri ve Özel Yetkili 
Mahkemeler eliyle verilen ka-
rarlarda en azından yeniden 
yargılama yoluyla mağduriyet-
lerin giderilmesinin yolu aça-
cak bir formül bulunmalıdır.

DGM ve Özel Yetkili Mahkemeler Eliyle Verilen Tüm Kararlarda Yeniden Yargıla-
ma Yoluna Gidilmelidir

B A S I N  A Ç I K L A M A L A R I

Hasta Tutuklu ve Hükümlüler İçin Tahliye ve İnfaz Erteleme Yoluna Gidilmelidir

Uzun tutukluluk ve hü-
kümlülük süreleri ve 
cezaevlerinin insan 

sağlığı üzerindeki olumsuz 
koşulları nedeniyle de durum-
ları ağırlaşan hasta tutuklu ve 
hükümlülerin varlığı bugün 

için en önemli adli meseleler-
den biridir. Hasta tutuklu ve 
hükümlülerin uygun koşullar-
da tedavilerinin yapılabilmesi 
için tahliyelerinin ya da infaz 
ertelemesinin ağır bürokratik 
koşullara bağlanması ile adeta 

imkânsız hale gelmiştir. Tutuklu 
ve hükümlü de olsa bir kişinin 
sağlık ve tedavi hakkı temel 
haklardandır ve bu hakkın kul-
lanımını engelleyen bürokratik 
süreçlerin bir an önce kaldırıl-
ması gerekmektedir.

Çözüm Sürecine ve Sığınmacılara Destek Ahlaki ve İnsani Bir Yükümlülüktür

Bugünün, aynı zamanda 
Dünya Barış Günü olması 
vesilesi ile belirtmek is-

terim ki, bölgemizde yaşanan 
vahşetin Batman’a kadar sira-
yet eden sonuçlarıyla günlük 
yaşamımızın bir parçası haline 
gelmiş olması da dikkate alın-
dığında, toplumsal barış için 
devam eden çözüm sürecinin 

önemi bir kez daha anlaşılmış-
tır.  Bu nedenle, barış çabala-
rında ısrarın ve sorunun nihai 
anlamda çözümünü kayıtsız 
şartsız desteklemenin ahlaki 
bir sorumluluk olduğunu dü-
şünüyoruz.

Yanı başımızda devam eden 
vahşetten kaçarak bugün mi-
safirimiz olan sığınmacılara sivil 

toplum ve resmi kurumlarca 
iyi niyetle yapılan desteğin 
artarak devam etmesi ve bu 
sivil insanlara asgari insani ko-
şulların sağlanmasının da tüm 
etnik ve siyasal aidiyetlerimizin 
üzerinde insani bir yükümlülük 
olduğunu belirtmek isterim.
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B A S I N  A Ç I K L A M A L A R I

Avukatların Yargı Sistemi İçindeki Yeri Gittikçe Zayıflamaktadır

Şüphesiz meslektaşlarımız, 
yargı sisteminin tüm so-
runlarının aynı zamanda 

nesnesidir. Meslektaşlarımızın, 
her yıl çok sayıda özel üniver-
sitenin, üniversitelerin finans-
man sorununu gidermek için 
kurduğu hukuk fakülteleri, Avu-
katlık Yasası ve diğer yasal dü-
zenlemeler ile yeterli ve nitelikli 
bir mesleki formasyon verme-
nin güçlüğü nedenleriyle yargı 
sistemi içinde dezavantajlı olan 
pozisyonları daha da zayıfla-
maktadır. Savunma makamının 
zayıflaması ile sadece bir mes-
lek grubumuz değil aynı za-
manda hak arama hürriyeti ve 
savunma hakkının da zayıfla-
maktadır. Tıpkı yeni bir anayasa 
ve yargı reformuna ihtiyaç his-
sedildiği gibi yeni bir Avukat-
lık Yasasına da ihtiyaç olduğu 
tartışmasızdır.   Sorunların çö-
zümü için, Baroların ve Barolar 
Birliğinin talep ve önerileri de 
dikkate alınarak ve karar alma 
süreçlerinden uygulanmasına 
kadar katılımlarını sağlayacak 
bir düzenlemeyi kısa vadede 
yasalaştırmak gerekmektedir. 
Yasanın bir bütün olarak çıka-

rılmasının mümkün olmaması 
durumunda en azından Avu-
katlık sınavına ilişkin düzenle-
menin belirttiğimiz usullerle 
bir an önce yasalaştırılması 
zorunluluk haline gelmiştir. Bu 
vesile ile güçlü savunma ma-
kamının güçlü ve adil bir yar-
gı faaliyeti için zorunluluğunu 
tekrarlamak isterim.

Geçen dönemde de belirtti-
ğimiz üzere, meslektaşlarımız 
zorunlu müdafilik hizmetinin 
ücretlendirilmesi Avukatlık As-
gari Ücret Tarifesinin oldukça 
altında olması ile adeta angar-
ya yasağına aykırı bir şekilde 
çalışmakta, söz konusu hizmet-
lerinde işin aciliyeti, mesleğin 
gereği ve vakarına yakışmayan 
bir uygulama ile ulaşımda mu-
tat vasıtalara mahkûm edil-
mektedir. Yine kimi özel hukuk 
alanına giren davalarda dava-
nın tarafının kamu olması ge-
rekçesi ile vekâlet ücretlerinin 
maktu ücret ile sınırlandırılması 
bu alandaki temel ilkelere aykı-
rılık teşkil etmektedir. Kamuda 
çalışan meslektaşlarımızın öz-
lük ve ücret hakları maalesef 
emek, mesai ve idari pozisyon-

larına denk düşmemektedir.

 Konuşmamın sonunda be-
lirtmeliyim ki, bireysel olarak 
avukatlar ve yine kurumsal ya-
pımız olan barolar olarak, va-
tandaş-adliye, vatandaş-resmi 
kurum ilişkilerinde hukuki ve 
sosyal taleplerin hukuk ve idare 
diline tercüme ederken yapıcı, 
onarıcı tutumun mesleğimizin 
bir gereği olduğunun bilinciy-
le faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. 
Batman özelinde adliye, sivil 
ve resmi tüm kurumlarla ilişki-
mizin görevimizin vakarına uy-
gun bir şekilde yürütürken aynı 
şekilde karşılık bulması nede-
niyle hepinize ayrıca teşekkür 
etmeyi bir borç biliyorum. Son 
kararname ile Batman’a atanan 
ve adli tatil olması nedeniyle 
bugün tanıştığımız ya da tanı-
şacağımız hâkim ve savcılara 
ve stajlarını bitirerek aramaza 
katılan tüm meslektaşlarımıza 
görevlerinde başarılar dileye-
rek hoş geldiniz diyorum, hepi-
nizi saygıyla selamlıyorum.

 

Meslektaşımıza Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz.
Gaziantep Barosu Üyelerinden Av. İsmail Akkaya 18.12.2014 tarihinde 
bürosunda uğradığı silahlı saldırada hayatını kaybetti.
Bu menfur olayı lanetliyoruz, fail ya da faillerinin yakalanıp yargı önüne 
çıkarılmasını istiyoruz.
Merhuma Allah'tan rahmet , kederli ailesine Gaziantep Barrosu'na ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz.
Batman Barosu Başkanlığı
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Basına ve Kamoyuna Duyuru
27.11.2014 Tarihinde Hakkari’nin 
Yüksekova İlçe Merkezi’nde 
Hakkari Barosu’na kayıtlı mes-
lektaşımız Av. Fırat İke ile Van 
Barosu’na kayıtlı meslektaşımız 
Av. Uğur Yaşar, evlerine gitmek 
üzere araçlarına binerken kim-
lik kontrolü gerekçesiyle polis-
lerce durdurulmuş ve avukat 
olduklarını beyan edip kimlik 
göstermelerine rağmen polis 
memurlarının saldırısına uğ-
ramıştır. Meslektaşlarımız ters 
kelepçelenip onlarca polis ta-
rafından ağır bir şekilde darp 
edilerek zorla polis aracına 
bindirilmiş, gerekçesiz bir şe-
kilde TEM şubeye götürülüp 
daha sonra sağlık kontrolün-

den geçirilmek üzere hastane-
ye götürülmüştür. Hastanede 
muayene esnasında bile mes-
lektaşlarımız ters kelepçeli bir 
şekilde muayene edilmiştir.Ya-
pılan bu saldırının İç Güvenlik 
Paketi henüz kanunlaşmadan 
gerçekleşmesi, paketin geçme-
sinden sonraki polis davranışla-
rı konusunda da topluma kötü 
sonuçlar yaşanabileceği mesajı 
vermektedir. Avukatlar meslek-
lerinin doğası gereği iktidardan 
ve kolluk mercilerinden karşı 
gelebilecek saldırılara karşı ko-
runmak durumundadır. Bu hu-
sus bir imtiyaz değil, savunma 
merci olan avukatın mesleğini 
özgürce yapabilmesinin en bü-

yük koşuludur. Meslektaşımızın 
saldırıdan sonraki görüntüsü 
polisin “cezasızlık zırhı” alma-
dan cüret edemeyeceği bir 
görüntüdür.  Bu görüntü Tür-
kiye’de gelinen noktada duru-
mun hukuk devletinden hızla 
polis devletine doğru evrildiği-
ni göstermesi bakımından dü-
şündürücüdür.Batman Barosu, 
meslektaşlarımıza yönelik polis 
şiddetini şiddetle kınamakta-
dır.Batman Barosu, Yüksekova 
Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan 
saldırıyla ilgili tarafsız, seri ve 
etkili bir soruşturma yaparak 
failleri yargı önüne çıkarmasını 
talep etmektedir. Kamuoyuna 
saygı ile duyurulur.

B A S I N  A Ç I K L A M A L A R I

28 Aralık 2011 tarihinde TSK’ya 
bağlı savaş uçakları tarafından 
bombalanan Roboski köylüle-
rinden 34’ü bombalama sonu-
cu hayatını kaybetti. Katliamda 
sorumluluğu bulunan askerler 
hakkında Genelkurmay Askeri 
Savcılığı tarafından takipsizlik 
kararı verildi. Kararda askerlerin 
“kaçınılmaz hataya düştükleri” 
vurgulanarak haklarında kamu 
davasını açmayı gerektirir ne-
den bulunmadığı belirtildi. Ge-
nelkurmay Askeri Savcılığı’nın 
kararına yapılan itiraz ise Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı Askeri 
Mahkemesi tarafından red-
dedildi. Bunun üzerine çeşitli 
barolara mensup bine yakın 
avukat tarafından ret kararı 
Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. 
Roboski Katliamı dosyası ha-
len Anayasa Mahkemesi’nden 
çıkacak kararı bekliyor.Katlia-
mın hukuksal süreci böyle iken 

aradan geçen üç yılda katli-
amda hukuki, ahlaki ve siyasi 
sorumluluğu bulunan siyasal 
iktidar ise sorumluluğu hiçbir 
zaman üstlenmedi. Hemen 
hemen her mahkeme kara-
rını eleştiren, yakın zamanda 
da Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 
Hanefi Avcı hakkında verdiği 
kararı eleştiren iktidar çevreleri, 
“kaçınılmaz hataya düştükle-
ri” iddia olunan askerlerin bu 
hatasını değerlendirme yetki-
sinin savcılıklarda değil mah-
kemelerde olduğunu belirtme 
gereği bile duymadı. Anayasa 
Mahkemesi’nin Roboski Katlia-
mı konusunda vereceği karar, 
Mahkeme’nin yaşam hakkına 
gösterdiği önem ve yaklaşımı 
da ortaya koyacaktır. Bu çer-
çevede Batman Barosu İnsan 
Hakları Komisyonu, Roboski 
Katliamı’nın faiillerinin aklandı-
ğı takipsizlik kararının Anaya-

sa Mahkemesi’nce kaldırılarak 
faiiler hakkında tarafsız, seri ve 
etkili bir yargılama yapılmasını 
talep etmektedir.

Yargıdaki cezasızlık kültürü yar-
gıdaki en temel sorunlardan 
biri olup, cezasızlıkla mücade-
le de en az demokrasi müca-
delesi kadar elzemdir. Batman 
Barosu İnsan Hakları Komis-
yonu, cezasızlıkla mücadele 
etme konusunda kararlığını 
ilan eder, cezasızlıkla mücade-
lenin insanlık onurunu koruma 
mücadelesi olduğunu vurgula-
maktadır.Batman Barosu İnsan 
Hakları Komisyonu, Roboski 
Katliamı faillerinin yargılanması 
için mağdur ailelerin ulusal ve 
uluslararası yargı mercilerine 
başvurularında her zaman yan-
larında olacaktır. Kamuoyuna 
saygı ile duyurulur.

Basına ve Kamoyuna Duyuru
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A R A M I Z A  K A T I L A N L A R

Av.Burhan Gözün Av.Dilan Gündüz Av.Esra Karanfil

Av.Fatma Batki Av.Ferit Kavşut Av.İlyas Turan

Av.Kerem Yıldız

Av.Alaattin Dal

Av.Mehmet Şirin Keleş

Av.Esra Bağış

Av.Necmi Acar

Av.M.Sabih Özer

Av.Rıdvan Aslan

Av.Mesut Aydın

Av.Selahaddin Eyyüp Ekmen

Av.Ömer Baydar

Av.Şehnaz Ekmen

Av.Sema Üzüm
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Yayınevi:Metis Yayıncılık

Yazar:Ursula  K. Le Guin

Çeviri:Çiğdem  İpek Erkal

Basım Yılı:Kasım 2006

Sayfa Sayısı:192

Bilimkurgu ve  fantastik  kurgu 
alanının başarılı  isimlerinden 
ödüllü yazar Ursula K. Le Guin ta-
rafından  1968’de ilk baskısı yapı-
lan Yerdeniz Büyücüsü romanını 
takip eden Atuan Mezarları,En 
Uzak Sahil,Tehanu,Yerdeniz Öy-
küleri ve Öteki Rüzgar  kitapları-
nın tamamı Yerdeniz Serisi adıyla 

anılır. Serinin ilk kitabı Yerdeniz 
Büyücüsü’nde büyücü Ged’in 
çocukluk ve gençlik yıllarındaki  
büyüme  ve büyücü olabilme 
serüveni yer alıyor.

"Sanırım Yerdeniz Büyücüsü'nün 
en çocuksu yanı konusu: Büyü-
mek. Büyümek, benim yıllarımı 
alan bir süreç oldu; bu süreci 
otuz bir yaşımda tamamladım 
-ne kadar tamamlanabilirse; o 
yüzden de çok önemsiyorum. 
Çoğu genç de önemser. Ne de 
olsa esas işleri budur: Büyümek." 
-Ursula K. Le Guin

Yazar           :Hermann Hesse

Çevirmen     :Kamuran Şipal

Yayınevi       :Can Yayınları

Sayfa Sayısı :152

Genel olarak herkesçe kabulle-
nilmiş Buddha imgesini aşan bir 
Buddha yaratmak, daha önce 
eşine rastlanmamış, büyük bir 
başarıdır. Siddhartha, benim gö-
zümde, Kutsal Kitap'tan kat kat 
üstün bir ilaçtır..." 20. yüzyılın en 
büyük romancılarından Henry 
Miller'a bu sözleri söyleten Sid-
dhartha, 1946 Nobel Edebiyat 
Ödülü sahibi Alman yazar Her-
mann Hesse'nin başyapıtıdır. I. 
Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda 
insanları yaşamlarını yeniden 
kurmaya çağıran, Doğu gizemci-
liğini yücelten Siddhartha, kuşak-
lar boyunca nerdeyse bir "kutsal 
kitap" gibi okunmuştur. Siddhart-
ha'da Buddha'nın yaşamının ilk 

yıllarını şiirsel bir üslupla anlatan 
Hesse, insanın öz benliğini bula-
rak uygarlığın yerleşik biçimlerin-
den kurtulmaya çalışmasını işler. 
"Bu kitapta," der, "tüm dinlerde, 
insanların benimsediği tüm ina-
nış biçimlerinde ortak olan yanı, 
tüm ulusal ayrımları aşan, tüm 
ırkların, tüm bireylerin benimse-
yebileceği şeyi yakalamaya çalış-
tım.

(Tanıtım Bülteninden)

Hermann Hesse,2 Temmuz 1877 
,9 Ağustos 1962 Montaglano ,İs-
viçre,almanya’da doğmuş İsviçre-
li yazar ve ressam.20.yüzyılın en 
önemli yazarlarındandır.1904’te 
serbest yazarlığa başlamış olup  
romanları,öyküleri,denemeleri,-
şiirleri,politik makaleleri ve kül-
tür alanındaki eleştirel yazılarıyla 
tüm dünyada 100 milyonu aşkın 
okura ulaşmıştır.

SIDDHARTHA (HERMANN HESSE)

YERDENİZ BÜYÜCÜSÜ (URSULA K.LEGUIN)

Kültür-Sanat

nevi:Metis
yazar:Ursula
eviri:%C3%87i%C4%9Fdem
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ŞAKA (MILAN KUNDERA)

Yazar:Milan KUNDERA

Çevirmen :Zehra GENÇOSMAN

Yayınevi: Can Yayınları

Sayfa sayısı: 319

Ludvik,bir süredir uzak kaldığı 
kız arkadaşı Marketa’dan bir 
mektup alır.Marketa,hayatın-
dan memnun olduğunu ve 
Batı’da devrimin pek yakında 
gerçekleşeceğini yazmaktadır.
Kendisini özlemediği için Mar-
keta’ya kızan Ludvik,”İyimserlik 
insanoğlunun afyonudur!Sağ-
lıklı ruh,hıyarlıktan başka bir 
şey değil.Yaşasın Troçki!”yazar 
ve kıza gönderir.Ludvik’in 
“şaka”olsun diye yazdığı bu 
üç cümle ,hem Komünist 
Parti’den hem üniversiteden 
atılmasına,toplumdan dışlan-
masına yol açacaktır.

Milan Kundera’nın 1967’de 
yayımlanan ilk romanı Şaka,-
sosyalist Çekoslovakya’nın 
alaycı bir eleştirisiydi,bir süre 
sonra Kundera’nın tüm ya-
pıtları yasaklanmış,kendisi 
de yurttaşlıktan çıkarılmıştı.
Şaka’nın ilk yayınlanışından bu 
yana kırk yıl geçti.Zamanında 

politik göndermeleriyle öne 
çıkan bu çarpıcı aşk ve intikam 
romanı,bugün de , her kalıcı 
yapıt gibi, insan varoluşunun 
evrensel temalarına ışık tutma-
yı sürdürüyor.

(Tanıtım bülteninden)

Çağımızın en başarılı düşünsel 
roman yazarı ve varoluşçuların 
sonuncusu olarak nitelendiri-
len Kundera ,1 Nisan 1929'da 
Çekoslovakya'nın Brünn 
şehrinde doğdu.Lise eğitimini 
1948 yılında Brünn'de bitirdik-
ten sonra, Charles Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesinde, 
edebiyat ve estetik üzerine 
eğitim gördü. İki dönem sonra 
Film Akademisine geçti ve 
yönetmenlik konusunda ilk 
makalelerini yazdı fakat daha 
sonra çalışmalarını politik baskı 
yüzünden durdurmak zorunda 
kaldı.

II. Dünya Savaşı'nın sonunda 
Komünist Parti'ye üye oldu. 
Ancak 1948'in şubat ayında 
partiden çıkarıldı. O günlerde 
başına gelenleri bir şaka olarak 
görmüş olacak ki, partiden 
çıkarılma sürecinde başına ge-

lenleri anlattığı kitabının ismini 
Zert (Şaka) koydu. 1956 yılında 
Komünist Parti'ye tekrar giren 
Milan Kundera, 1976 yılında 
ikinci kez, Václav Havel gibi 
ünlü yazarlar ve sanatçılarla 
birlikte partiden ihraç edildi.

1968'deki Rus istilasından 
sonra, Prag Müzik ve Sanatlar 
Akademisindeki görevinden 
uzaklaştırılan Kundera, politik 
baskılara dayanamayarak Fran-
sa'ya göç etti ve 1981 yılında 
Fransa vatandaşı oldu.1979 
yılında yazdığı Gülüşün ve 
Unutuşun kitabından sonra 
Çekoslovak Hükümeti, vatan-
daşlık hakkını geri verdi.

1980 yılında Gabriel Garcia 
Marquez'in aldığı Commonwe-
alth Ödülü'nü, 1981 yılında 
Tenesse Williams'la paylaştı. 
En bilinen romanı Varolma-
nın Dayanılmaz Hafifliği 1988 
yılında Philip Kaufman tarafın-
dan sinemaya uyarlandı. 1983 
yılında Michigan Üniversitesi 
tarafından fahri doktora unvanı 
verilen Kundera 1985 yılında da 
Kudüs Ödülüne layık görüldü.

yazar:Milan
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Z İ Y A R E T L E R

Batman Adalet Komisyonu Başkanı ve 
C.Başsavcı Ziyaret

Batman 2.Ağır Ceza Başkanı Ziyareti Kızalay Batman Şubesi Ziyareti

Batman Valisi Ziyareti

Batman İHD Ziyareti

Bahçeşehir Koleji Ziyareti

Eğitim Sen Ziyareti

Mazlumder Ziyereti

SMMO Ziyareti

Tabip Odası Ziyareti

Helsinki Yurttaşlar Derneği 
Ziyareti

Hukuk ve Adalet Derneği 
Ziyareti

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 
Ziyareti

Nejdet Atalay ve Serhat Temel Ziyareti
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