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Başkan’dan

Yaşar Kemal

“Demir olsam çürürdüm, toprak oldum da dayandım.”

ÖZELLIKLE 90’lı yılların ola-
ğan gündemi haline ge-

len ve gerek siyasi gerekse de 
toplumsal açıdan değişim ve 
dönüşümlerden geçilse de açı-
ğa çıkarılamayan fail meçhul 
cinayetler olgusunun ısrarla ve 
çözüm odaklı irdelenmesi ge-
rekmektedir. 

2 Nisan 1948 tarihinde 
Kırklareli’nde öldürülen yazar 
Sabahattin Ali’den 28 Kasım 
2015’te Diyarbakır’da öldürü-
len değerli meslektaşımız eski 
Diyarbakır Barosu Başkanı 
Av. Tahir Elçi’ye kadar geçen 
aralıkta sisli bir perdenin arka-
sında aydınlatılmayı bekleyen 
faili meçhul cinayetlerin bir 
an önce açığa kavuşturulması 
hem toplumsal değerlerin hem 
de hukukun gereği / hak ve 
ödevidir. 

Bu bağlamda, 700 haftayı 
aşkın bir süredir başta İstanbul 
Galatasaray Meydanı olmak 
üzere ülkemizin her yanın-
da çocuklarının / yakınlarının 
akıbetinin araştırılması tale-

biyle sessiz ama dirençli bir şe-
kilde mücadelelerini sürdüren 
Cumartesi Anneleri’nin bu hak-
lı eylemlerinin Bültenimizin bu 
sayısında ele alınması ihtiyacı 
hissedilmiştir. 

Cumartesi Anneleri gerçe-
ğini kısaca, bir grup kadının, 
gözaltında kaybolanların bu-
lunması ve sorumluların ortaya 
çıkarılarak yargılanması tale-
biyle, cumartesi gününe denk 
gelen 27 Mayıs 1995'te, saat 
12.00'de İstanbul'da, Galatasa-
ray Lisesi'nin önünde oturma-
sıyla başlayan ve günümüze 
kadar devam eden oturma ey-
lemi olarak belirtmemiz müm-
kündür. 

Peki, Cumartesi Annele-
ri’nin bu taleplerin nasıl ve ne-
den bir an önce ele alınması, 
karşılanması gerekmektedir?

Belirtmek isterim ki, bağım-
sız ve tarafsız soruşturma ilke-
lerinin Devletin denetim me-
kanizmalarının güvencesinde 
etkin bir biçimde işlerlik kazan-
ması, cezasızlık olgusunun ve 
gerçeğinin de sona erdirilmesi-
nin tek yoludur. 

Cumartesi Annelerinin hak 
ve çözüm talepleri aynı zaman-

da ülkemizin İnsan Hakları ko-
nusundaki çabalarının da doğ-
rudan yansımasıdır. Bu yüzden 
cezasızlıkla mücadele, demok-
rasi mücadelesinin de barış ça-
balarının da öncelikli gündem 
konusudur. Bir sistem sorunu 
olmaktan öte;  faili meçhul ci-
nayetlerin ve neticesi cezasız-
lık olgusunun yarattığı insan 
hakları ihlalleriyle nüfusun 
yapısında, bölgesel ilişkilerde 
ve süregiden toplumsal bağın 
kendisinde önemli bir tahribat 
yaratmaktadır. 

Yargının kurucu unsuru 
olan avukatların, İnsan Hakları 
kavramı temelinde yürütülen 
mücadelenin en önemli savu-
nucuları olduğu gerçeği tartış-
masızdır. Bu gerekçe ile Batman 
Barosu olarak hak ihlallerinin 
ve cezasızlık olgusunun sürekli 
bir biçimde takipçisi olacağımı-
zı belirtmek isteriz. Fail meçhul 
cinayetlerin aydınlatılması ve 
kayıpların ortaya çıkarılması 
konusunda ilgili makamların 
gerekli hassasiyeti gösterme-
leri beklenti ve temennisinde 
bulunduğumuzun bilinmesini 
isteriz.

Saygılarımla...

Değerli Meslektaşlarım 
ve Sevgili Okuyucular,
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“Oğlum öldü, güvercin 
oldu...” diyor. Diğeri şaşkın ve 
çaresiz bir süre düşünüyor ve bu 
‘yarı deli’ kadın ile yaşanan prob-
leme kendince bir çözüm üretiyor:

“Oğlunu alsın götürsün o 
zaman!”

Kürt işçi Elif Ana’ya güvercinle-
ri göstererek tercüme ediyor:

“Oğlunu alıp götürebilirsin...”
Elif ana kollarını iki yana açarak 

bütün saflığıyla ve çaresizliğiyle 
cevap veriyor:

“Hangisi benim oğlumdur 
nerden bileyim? Hem, niye 
arkadaşlarından ayırayım ki 
oğlumu!”

DEĞERLI meslektaşlarımız ve sevgili 
okuyucularımız, 
Baro Bültenimizin 13. sayısı ile hu-

zurlarınızda olmanın heyecan ve mut-
luluğunu yaşıyoruz. Bültenimizin her 
sayısını farklı konuya adıyor ve o min-
valde içerik üretmeye çabalıyoruz. Bu 
sayımızı faili meçhul ölümler olgusu 
üzerine hazırlamaya çaba gösterdik. Bu 
bağlamda Cumartesi Anneleri konusu-
nu irdeledik. 

Bültenimizin bu sayısında;
n İHD Eşbaşkanı Av. Eren KESKİN 
ile söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşimizi 
Cumartesi Anneleri konusuna ilintili 
düzenlemiş olsak ta, cezasızlık ve zorla 
kaybettirilme olgusunu AİHM kararları 
ışığında tartışarak röportaj içeriğini zen-
ginleştirme çabası yürüttük. “Bana göre 
ayakta durmamızı sağlayan,  umutlu 

olmamızı sağlayan tek şey haklı olduğu-
muzu bilmek.” kararlılığıyla neticelenen 
röportajımızın ilgi ile okunacağı kana-
atindeyiz. 
n Av. Abdulselam ADAK “Yaban-
cı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz 
Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinmesi” 
konusunu işledi. Yöntem ve şartlar baş-
lığıyla kaleme alınan makalenin içeriği 
itibariyle alanında kaynak vasfına haiz 
olduğunu belirtmek isteriz.
n Av. Ahmet ALTUNÇ “Ölüm cezasının 
geri getirilmesi çözüm müdür?” sorusuna 
cevap aradığı makalesi ile Bültenimize 
zenginlik kattı. Suç ve Ceza kitabının 
ana karakteri Raskolnikov’un “Yüksek 
ve sarp bir kayalıkta, ancak iki ayağımın 
sığabileceği, dar bir çıkıntıda, dört bir 
yanım uçurumlar, okyanuslar, sonsuz bir 
gece, sonsuz bir yalnızlık ve hiç bitmeye-

cek bir fırtınayla sarılmış durumda yaşa-
mak zorunda olsam ve bütün ömrümce, 
bin yıl boyunca, hatta sonsuza kadar o 
bir karış toprakta durmamda gerekse o 
şekilde yaşamak, şu anda bir yarım saat 
içinde ölecek olmaktan çok daha iyidir. 
Yeter ki yaşayayım!”  diyerek tasvirlediği 
ölüm cezası gerçeğini görüşlerinize su-
nuyoruz.
n Av. Zeynep ALTUN “Mülteci Hukuku 
ve Suriye Vatandaşları” başlıklı makale-
siyle mülteci kavramını güncel ve huku-
ki anlamda sorguladı.
n Av. Nuri MEMEDOĞLU “Danezana-
Gerdûnî Ya MafênMirov” ile İnsan Hakları 
Beyannamesini Kürtçe kaleme aldı. 

Makaleleri ve görüşleri ile Bülteni-
mize katkı sağlayan meslektaşlarımıza 
teşekkürü bir borç biliriz. Yeni sayıda 
görüşmek ümidiyle...

Yayın Kurulundan
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BU ülkede hukukun bir türlü ola-
ğanlaşamaması,Anayasa’da 

düzenlenen hak ve özgürlüklerin pra-
tikte işlevsel kılınmasının önüne engel 
oluşturmaktadır. Bu durumda bu hak 
ve özgürlülerin korunmasını sağla-
yacak yargı organları başta Anayasa 
Mahkemesi olmak üzere bu hak ve 
özgürlüklere yapılan keyfi müdahale-
lerin birer onama merciine dönüşmüş 
durumda. Bu sebeple hukuk hep ik-
tidarların bir silahına dönüşmekten 
kendi bağımsız alanını oluşturamadı 
bu ülkede.Mülki idare amirlerinin key-
fi bir şekilde aldıkları kararlarla kolluk 
vasıtasıyla  insan hak ve özgürlükle-
rine  yaptıkları müdahalelere yeni bir 
boyut kazandı.Yıllardır kaybettirilen 
yakınlarının akıbetini sormak için her 
hafta Cumartesi günleri Türkiye’de 
alanlara çıkan ve kamuoyunda “Cu-
martesi Anneleri” olarak bilinen bu in-
sanların 700.hafta etkinliğinin yasak-
lanması kararı ülke olarak keyfiyetin 
hak ve özgürlüklerin önüne geçtiğinin 
son örneğini oluşturmaktadır.

Bizler de dergimizin bu sayısında 
insan hakları mücadelesi denince zi-
hinleri ziyaret edenlerin başında ge-
len Av.Eren KESKİN ile birlikte insan 
hakları mücadelesini,ülkedeki yargı-
nın anatomisini,Cumartesi Annele-
ri’nin ontolojik  gerekçesi olan ceza-
sızlığı,baroları konuştuk...

 1- Cumartesi anneleri ve insan 
hakları  mücadelesi deyince aklımı-
za ilk gelen isim oldunuz. Sizi bir de 
kendi cümleleriniz ile tanımak isti-
yoruz. Eren Keskin Kimdir?

Ben Eren Keskin, Avukatım. Anne 
tarafından Çerkez, baba tarafından 
Kürt bir aileden gelmekteyim. Yıllarca 
İnsan Hakları Derneği’nde çeşitli gö-
revlerde bulundum. Şube başkanlığı, 
genel başkan yardımcılığı yaptım. Şu 
anda da İHD’nin eş genel başkanı ola-
rak görev yapıyorum. Aynı zamanda 
şu anda İstanbul Barosu’nda ÖDAV 

adına başkan adayı gösterilmiş bulun-
maktayım.

2- Sizi insan hakları mücadele-
si veremeye iten güç ne oldu. Bu, 
hayatınızdaki bazı kırılma noktala-
rının sonucu mu oldu yoksa evvel-
den beri mi bu yoldasınız?

Ben özellikle anne tarafından politik 
bir ailenin çocuğuyum. Ailem politika 
ile her zaman ilgili, iç içeydi. Çocuklu-
ğumuzdan itibaren sol görüş ile büyü-
tüldük. Özellikle baba tarafından hiçbir 
zaman erkek egemen bir ortamımız 
olmadı. Lise yıllarımda sol bir yapının 
içine girdim, ilk kez 13 yaşımda baba 
tarafımdan Kürt olduğumu öğrendim. 
Benim açımdan esas kırılma noktası bu 
oldu, yani yıllarca kimliğimin benden 
dahi saklanmış olması. Benim dedem, 
bir hukukçu aynı zamanda valilik de 
yapmış eğitimli bir bireydi ama kendi 
kimliğine sahip değildi.

İkinci kırılma noktam ise şu oldu; 
amcam Ermeni bir kadınla evlendi. 
Dedem onun dinini ve ismini değiş-
tirmesini istedi. Bu husus da benim 
için çok şey ifade etti, çok düşündür-
dü. Yani bir kadının isminin ve dinin 
değiştirilmesi neden istenir, buna 
kimin ne hakkı var. Buna bir cevap 
bulamadım. Özellikle Kürt olduğumu 
öğrendikten sonra, Kürt meselesi ile 
ciddi bir şekilde ilgilenmeye başladım. 
Üniversiteye geldiğimde daha başka 
meseleleri sorgulamaya başladım. Al-
ternatif örgütlemelerin de aslında er-
kek egemen olduklarını yavaş yavaş el 
yordamı ile farkına varmaya başladım, 
İHD ile tanıştım.

1986 yılında kurulan İnsan Hakları 
Derneği, o zaman askeri darbeye karşı 
kurulan ilk sivil toplum örgütüydü. As-
keri darbe döneminde ben öğrenciy-
dim, 89 ‘da ise yani avukat olmuştum 
ve İnsan Hakları Derneğine gidip gel-
meye başladım. Bana en yakın kuru-
mun orası olduğunu fark ettim. Çün-
kü; siyasete her zaman mesafem oldu, 

orda iradeniz çok da size ait olmuyor. 
Oysa İnsan hakları birey olarak sizi 
daha özgür kılıyor. Bu yüzden insan 
hakları mücadelesinde bulundum ve 
insan hakları mücadelecisi olduğum 
için hiçbir zaman  pişman olmadım.

3- Sizin birlikte omuz omuza hak 
mücadelesi verdiğiniz cumartesi 
anneleri var, kimdir bu insanlar, ne 
istiyorlar, eylem tarzları nedir?

Cumartesi anneleri; 1995 yılın-
dan beridir, kaybettirilen yakınlarının 
akıbetini öğrenmek, suçluların, faille-
rinin cezalandırmasını sağlamak için 
başta Galatasaray Meydanı olmak 
üzere çeşitli illerde sesiz eylemler ya-
pan insanladır. Kayıplar son bulsun, 
akıbetler açıklansın, sorumlular yar-
gılansın talebi ile başladı bu süreç ve 
talebimiz hala aynı.  Cumartesi an-
nelerinin, onların mücadelesinin ilk 
andan itibaren şahidi oldum. Bu sü-
recin tam olarak nasıl ve hangi olay 
ile nasıl başladığını açıklayabilirim;

İHD gözaltında kayıplarla hep ilgi-
leniyordu. Ama ilk kez 95 yılının baş-
larında Rıdvan Karakoç ve Hasan Ocak 
ailesinin İHD ye başvurusu ile cumar-
tesi annelerinin süreci başladı.  Rıdvan 
Karakoç birgün benim ofisime geldi;  
sürekli takip edildiğini, hatta öldürü-
lebileceğini söyledi. Başıma bir şey 
gelirse sen ilgilen, diyerek bana veka-
letname verdi. Nitekim bir süre sonra 
kayboldu, çok kısa bir arayla Hasan 
Ocak da gözaltına alındı ve kayboldu. 
Bu olaylar üzerine kayıpların bulun-
ması için ailelerin mücadelesi başladı. 
Ailelerin İHD İstanbul şubesine başvu-
rusu ilehemen bir koordinasyon sağ-
landı.  Bu süreçte Hasan ve Rıdvan’ın 
cenazelerinin bulunduğu yerin öğre-
nildiği ile ilgili iddialar ortaya çıktı, he-
men savcılıklara başvuruldu ve bahsi 
geçen yerde mezar kazıldı. Bu mezar-
ların bulunması ve oradan kayıplara 
ait cesetlerin çıkması ile Cumartesi 
anneleri etkin bir eyleme başladılar. 

CumartesiRöportaj

anneleri
R

öp
or

ta
j

Av. Eren Keskin Av. Rostem Siyahtaş Av. Aysel Çam
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Bu eylem bu coğrafyada belki 
de meşruiyeti bu kadar en çok kabul 
edilmiş tek eylemdir. 1995-1668 yılları 
arasında fasılasız devam etti. Ancak 98 
de Abdullah Öcalan’ın yakalanıp Tür-
kiye’ye getirilmesi ile birliktebu eylem 
de bastırıldı. Biz 4-5 ay her hafta sonu 
gözaltına alınıyorduk. Artık anneler 
çok yorulmaya başladı çünkü dayak 
yiyor ve gözaltına alınıyorduk. Uzun 
bir ara verdik ardından eylemlere kal-
dığı yerden devam ettik. Biz OHAL’de 
de yapmaya devam ettik ama 700. 
Haftada eylemimiz yasaklandı, polis 
müdahalesi oldu ve bir kısım arkada-
şımız gözaltına alındı.

4- 700. Hafta eylemi neden ya-
saklandı?

Şöyle bir şey oldu; Ceylan Ertem 
cumartesi anneleri için Ahmet Kaya-
nın onlar için yazdığı şarkıyı söyledi, 
bu şarkı çok ses getirdi çokinsanları 
çok etkiledi. Hiçbir zaman bir araya ge-
leceğini düşünmediğimiz kesimlerden 
dahi olumlu tepkiler geldi. 700. hafta 
çok çok kalabalık olacaktı, çok büyük 
bir gösteri çıkabilirdi. Sanırım bu da 
onları korkuttu. Çünkü gezi gibi bir ha-
reketten hep çok korktular. Ben buna 
bağlıyorum. Öte yandan bu eylemin 
yasaklanmasının herhangi bir hukuki 
dayanağı da bulunmamaktadır.

Anayasanın 34. Maddesi açıktır; 
Herkes, önceden izin almadan, silah-
sız ve saldırısız toplantı ve gösteri yü-
rüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. 
Ki bizim bu gösterimizin son derece 
barışçıl olduğu, sessiz bir eylem ola-
rak gerçekleştiği, gerektiğinde sadece 
basın açıklaması yapıldığı herkesçe bi-
linmektedir. Cumartesi annelerinin bu 

eylemi 23 yıldır herhangi bir çatışma-
ya ya da yasadışı faaliyete konu olma-
dı. Hiçbir zaman şiddet çağrısı yapıl-
madı. İnsanlar sadece gerçeği bilmek 
ve faillerin cezalandırılması taleplerini 
iletme için bulunuyorlar. 

5- Peki Cumartesi Anneleri ile 
geçirdiğiniz tüm bu süreçte sizi en 
çok etkileyen olayı bizimle payla-
şabilir misiniz?

Her zaman dile getirdiğim üze-
re, karşılaştığımız olayların hepsi son 
derece etkileyicioaylar. Ama, çocuk 
figürleri önde olduğu için beni en çok 
etkileyen Dargeçit kayıplarıydı. Sey-
han 9 yaşında, Hazni 13 yaşında ve 
daha sonra yaşları giderek büyüyen 
6 kişi gözaltına alınıyorlar. Bu çocuk-
lar gözaltında Filistin askısına asılıyor 
ve işkenceye maruz kalıyorlar. O sıra-
da nasıl olmuşsa, bir komutanın oğlu 
elinde çikolata ile geliyor. 9 yaşındaki 
Hazni’ yi  görünce ‘’Aaa baba o benim 
sınıf arkadaşım, orda ne işi var?’’ 
diye soruyor. Komutan tabi Hazni’yi 
askıdan indiriyor ve onu evine gön-
deriyorlar.  İşte bu olay benim için en 
çarpıcı olay olmuştu.   Belki de o çocuk 
Hazni’yi görmeseydi biz bir çocuğu 
daha kaybetmiş olacaktık.  Ne kadar 
korkunç değil mi, 9 yaşındaki bir çocu-
ğu askıya alıp işkence yapabilmeleri.  
Böyle bir devlet anlayışı var o zaman-
lar, bu nasıl bir düşmanlıktır.

Burada çok etkileyici bir olay daha 
yaşanıyor. Jitem uzmanlarından biri 
o çocuklara yapılan işkenceye daha 
fazla dayanmıyor ve yapılanlardan ra-
hatsız oluyor. Nitekim bu rahatsızlığını 
dillendiriyor, biz çok araştırdık çok kişi 
dinledik, bu olayın da şahitleri var. O 

uzmanı da kaloriferde yakıyorlar. Bu 
yakılan uzman çavuşun bir eşi var, çok 
ilginç bir kadın, otobüs şoförlüğü de 
yapıyor ve MHP’li bir kadın. O da dava-
nın bir tarafı, kocam devlet tarafından 
kalorifer kazanında yakıldı diyor. Bun-
dan daha çarpıcı daha etkileyici ne 
olabilir. Yani hem 9 yaşında bir çocuğu 
askıya asıp işkence ediyorsunuz, oğlu-
nuz görünce onu serbest bırakıyorsu-
nuz, bir taraftan da sizinle işkencelere 
katılan bir uzman çavuş artık yeter, 
bu kadarı da fazla dediği için onu da 
kalorifer kazanında yakıyorsunuz. Bu 
uzman çavuş da o tarihten beri kayıp,

6- Hemen her hafta cumartesi 
anneleri ile Galatasaray Meydanı-
na iniyorsunuz, bu mücadele için 
nasıl tepkiler alıyorsunuz, sağcılar-
dan, solculardan, aydınlardan des-
tek alıyor musunuz?

Öncelikle şunu ifade etmek istiyo-
rum. Maalesef ki Türkiye’de solun ve 
sağın aynı ideolojiden beslendiğini 
düşünüyorum. Tabi bunun istisnaları 
var, sol taraftan bunu aşmaya çalışan 
kesimler ya da aşan kesimler var. Açık-
çası hiçbir zaman istediğimiz gibi bir 
destek görmedik kamuoyunda. Tabi 
aydınlardan, entelektüel insanlardan 
destek görüyoruz. Ama bu yeterliimü 
diye sorarsanız, ben yeterli değil diye 
düşünüyorum.  Biz her cumartesi orda 
oturduğumuzda şunu görüyoruz; ora-
dan onlarca insan geçiyor, birçoğu 
dönüp bakmıyor bile. Oysa orda bu 
coğrafyanın tarihi var, tarihsel talepler 
dile getiriliyor ve insanlar bunu önem-
semiyor. Nedeni ise zannımca Türkiye 
Cumhuriyetinin çok totaliter bir dev-
let olması ve halkının da kendisine 
benzemesidir. Öyle bir resmi ideoloji R
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yaratılmış ve halk da bunu öylesine 
içselleştirmiş ki, devlet her zaman 
haklıdır diye bakıyorlar olaylara. Bu 
totaliter yapıdan dolayı hiçbir zaman 
beklediğimiz desteği göremedik.

Mesela dünya üzerinde cumartesi 
annelerinin mücadele biçimine ben-
zer mücadeleler veriliyor, cumartesi 
annelerinden önce Arjantin’ deki Per-
şembe Anneleri mesela, ya da benzer 
talepleri getiren daha başka kitleler 
var. Biz Türkiye’ deki bu mücadeleyi 
dünya üzerindeki benzerleri ile kıyas-
ladığımı zaman şunu görüyoruz. Bu 
ve benzer mücadeleler başka ülkeler-
de daha sonuç alıcı oluyor. Bu  durum 
tamamen Türkiye’nin totaliter yapısı 
ile alakalı. Halk sadece eğitim ile de-
ğil,  diziler ile, magazin vs. ile o kadar 
çok biçimlendiriliyor ki; kendisini de-
mokrasi cephesinde tanımlayanlar bu 
güne kadar bir kez olsun, yüzbin kişi, 
bakın bir milyon demiyorum, yüz bin 
kişi; çözüm istiyoruz, barış istiyoruz 
diye yürüyebildi mi. Sendikalar böyle 
talepleri hiçbir zaman güçlü bir bi-
çimde dile getirmedi. Sorun biraz da 
bizde aslında. Biz devleti değiştirmek 
adına güçlü bir şekilde bir araya ge-
lemiyoruz, yeterli iç talep patlaması-
nı yapamıyoruz. Kürtlerin sorunları 
konusunda, Devletin istediği kişiliğin 
dışına çıkmıyoruz.

7- Biraz da cezasızlığı konuşma is-
tiyoruz. Cezasızlığın bir yansımasını 
da biz cumartesi annelerinde görü-
yoruz. Peki sizce Türkiye’deki bu ce-
zasızlık olgusu bir mevzuat problemi 
midir yoksa zihniyet sorunu mudur?

Türkiye’de İnsan Hakları Savunu-
cularının en büyük problemi cezasızlık 
mevzusudur Evet Cumartesi Anneleri-
nin de şu an gündem konusu da bu as-
lında. Zira zorla kaybettirmelerin faille-
ri biliniyor, hepimiz biliyoruz. Ama  ‘’o 
faillerin yargılanmaması, cezalandı-
rılmaması’’ çok büyük bir sorun. Ben 
bunun tamamen zihniyet problemi ol-
duğunu düşünüyorum.Çünkü; Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti birçok uluslararası 
anlaşmaya imza atmış bir devlettir. Bu 
uluslararası anlaşmalar, iç hukukta da 
gerekli düzenlemelerin yapılmasını 
gerekli kılmaktadır.  Ama burada temel 
sorun şu ki; Anayasada her ne kadar 
‘’Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Hu-

kuk Devleti’’ olduğu belirtilmiş ise de 
bunun reelde karşılığının olmaması.

Türkiye’de;  işkence ve gözaltında 
kaybettirme devlet politikası olmuş-
tur ama hukuk devleti olmadığı için 
cezasızlık da  bir devlet politikası ha-
line geliyor. Bu çok bilinçli çok apaçık 
bir politikadır. Mesela Türkiye, Zorla 
Kaybettirmelere BM Kayıplar Sözleş-
mesi’ni imzalamıyor. Nedeni ise bahse 
konu suçlar bakımından zamanaşımın 
ortadan kalkacak olması. Maalesef 
sözleşmenin imza ortağı olan dev-
letler de bunu sorgulamıyor. Bugün 
dünya çapında 97 ülke bu sözleşmeyi 
imzalamış durumda. Kayıplar soru-
nunun yoğun şekilde yaşandığı Latin 
Amerika ülkelerinin neredeyse tama-
mı BM Kayıplar Sözleşmesi’ne taraf. 
Türkiye ise sorunun tüm yakıcılığına 
rağmen kendini böylesine bir sözleş-
me ile yükümlülük altına sokmak iste-
miyor. Çünkü; 2006 Sözleşmesi, zorla 
kaybedilmenin önlenmesi, bu suçun 
dokunulmazlık zırhına bürünmesine 
karşı mücadele edilmesi, mağdurların 
adalet ve tazminat hakkının tanınma-
sı ve zorla kaybedilmenin müstakil bir 
suç olarak ceza kanununa eklenmesi 
gibi maddeler içeriyor.

Türkiye şu an, zorla kaybettirmele-
re, dolaysıyla adam öldürmelere ilişkin 
dosyaları, 20 yıllık zamanaşımı doldu-
ğu gerekçesi ile kapatıyor. Yani bahset-
tiğim üzere temel mesele Türkiye’nin 
hukuk devleti olamamasıdır. Daha 
doğrusu bu zihniyetin buna olanak 
tanımamasıdır. Bu nedenle Türkiye’de 
cezasızlık, işkence, kadına yönelik şid-
det ve gözaltında kayıplar gibi konu-
larda yani failin devlet güçleri olduğu 
hallerde müthiş bir cezasızlık var.

İç hukuktaki bu yasalara baktı-
ğımız zaman;  devlet güvenlik güç-
lerinin işledikleri suçlar nedeniyle 
neredeyse, yargılanmaları dahi çok 
zorlaştırılmış durumda. Ama meseleyi 
en başından incelemek gerek. Bu ya-
salara bakıp sorunun mevzuat prob-
lemi olduğunu söylemek bizi çözüme 
kavuşturmaz. Sorunun kaynağı bu ya-
saları yapan zihniyetin kendisidir.

8- Peki, hukukla taban tabana 
zıt olan cezasızlık, neden bir devle-
tin politikası haline gelmiştir?

Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin suç 
üzerine kurulmuş bir devlet olduğu-
nu düşünüyorum. Bu hak ihlalleri ve 
cezasızlık problemlerini 1980 veya 
1990‘lı yıllardan itibaren değerlen-
dirmenin ve bu anlamda cezasızlığı 
sorgulamanınsağlıklı olmadığını dü-
şünüyorum. Bu coğrafyada yaşanan 
hak ihlallerinin, 1915 soykırımından 
(Ermeni Soykırımı) başlayarak ele 
alınması gerektiğini düşünüyorum. 
Soykırımı gerçekleştiren ittihatçı 
zihniyet bu devleti kurmuştur ve bu 
suçu gizlemek adına yasalar yapmış-
tır. Hukuk sisteminin yapıcılarından 
olan Mahmut Esat Bozkurt ‘’Türk, bu 
ülkenin yegane efendisi, yegane 
sahibidir. Saf Türk soyundan olma-
yanların bu memlekette tek hakla-
rı, vardır; hizmetçi olma hakkı, köle 
olma hakkı. Dost ve düşman, hatta 
dağlar bu hakikati böyle bilsinler.’’  
Diyen bir adamdır. Bu adamlar suçlu, 
bu ülkeyi suç üzerine kurmuşladır ve 
doğal olarak suçlarını  gizlemek ve 
cezasız bırakmak için hukuku bir kılıf 
gibi kullanmışlardır.

9- Ortada kaybettirilen insanlar, 
ihlal edilen haklar ve iç mevzuatta 
bir cezasızlık politikası var.  Fakat 
tüm bunlara karşı mücadele veren 
insanlar ve onların başvuruları ne-
ticesinde birtakım yargılamalar var. 
Siz  yargıyı bu konuda nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Ben, yargının hiçbir zaman taraf-
sız olmadığını her zaman dile getir-
dim, getirmeye de devam edeceğim. 
Hakimler hiçbir zaman olaya tarafsız 
bakmadılar yani kayıplara ilişkin da-
valarımızda asıl kararı hakimler ver-
mediler. İç hukukta bu tür davalarda 
yüzlerce başvuruya rağmen faillerin 
aleyhine çok az karar çıktı, AİHM’ de  
ise Türkiye aleyhine onlarca karar ve-
rildi. Ben de birçok kayıp dosyasında 
avukatlık yapmaktayım ve takipçisi 
olduğum bu dosyalarda iç hukukta, 
devlet güçlerinden hiçbir fail cezalan-
dırılmadı. Bir kere 20 yıllık zamanaşımı 
uygulanması var ve bu çok büyük bir 
handikap.

Ben bu konuda örnek bir davadan 
bahsetmek istiyorum. Bu, kamuoyun-
da çok bilinen Cemil Kırbayır Dosyası. 
Bu dosyada il kez devletin bir birimi R
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‘’işkence ile öldürüldüğü kanaatine 
varılmıştır.’’ şeklinde rapor hazırlandı. 
Tabi bu döneme baktığımız zaman; 
çözüm sürecinin olduğu, Avrupa Birli-
ği üyeliğinin hızlandırılmaya çalışıldığı 
bir süreç görüyoruz. Dönemin başba-
kanı Recep Tayip Erdoğan, cumartesi 
annelerinden bir grup ile bir görüşme 
yapmış ve kendi döneminde hiçbir 
kayıp olmadığını, o dönemin beyaz 
Toroslar dönemi olduğunu ve bittiğini, 
yine bütün kayıpların akıbetinin açıklı-
ğa kavuşturulacağını belirtmişti. O gö-
rüşmeye katılan simge isimlerden biri 
100 yaşındaki BerfoKırbayırdı ve oğlu 
Cemili arıyordu. Cemil 12 Eylül döne-
minde Karsta gözaltında kaybedilmiş-
ti. O döneminin ilk kayıplarındandı. 
Ama biz ‘’işkence ile öldürüldüğüne 
kanaat getirilmiştir.’’ Şeklinde rapor ve-
rilen bu dosyadan da ne yazık ki hala 
bir sonuç alamadık. Dosyamız hala 
AİHM’de ve şu anda karar aşamasında.

Kürdistan’daki kayıplarla ilgili 
gözlemlediğimiz bir durumdan bah-
setmek istiyorum. İnsanlar mezarla-
rın nerede olduğunu biliyorlar ama 
mezarları açma izinleri yoktur. Biz bir 
şekilde karar çıkarttırdık ve bir mezarı 
açtırdık, o mezardan kemikler çıktı ve o 
kemiklerin kaybedilen insanlara ait ol-
duğu, yıllar sonra ortaya çıktı. Yani bü-
tün bu gerçekler karşısında dahi hala 
bu politika devam ediyor ve kayıplarını 
isteyen insanlar terörist ilan ediliyor.

10- Çok tatmin  edici olmasa 
da; İç hukuka oranla AİHM’de Tür-
kiye Aleyhine karar çıkıyor dediniz. 
AİHM’nin zorla kaybettirme dosya-
larına karşı tutumunu nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Bunula birlikte 
daha çok hangi haki ihlal etmekten 
ceza veriyor?

Şimdi şöyle; iç hukukta sonuç 
alamadığımızı birçok dosyada AİHM 
Türkiye aleyhine ihlal kararı verdi. Ör-
neklemek gerekirse;

* 5. CASE OF KURT v. TURKEY 
(Kurt/Türkiye) 13, 25.05.1998, 
BN:24776/94: Gözaltında kayıp ne-
deniyle 2., 3., 5., 13, ve 25. (yeni 34) 
maddelerin ihlaline, toplam 25.000 
İngiliz Sterlini manevi tazminat ile 
15.000 İngiliz Sterlini masraflar için 
ödenmesine karar verilmiştir.

* 7. CASE OF CAKICI (Çakıcı/Tür-
kiye) 15, 8.7.1999, BN:23657/94: 
Gözaltında kayıp ve bir süre sonra 
ölü olarak bulunma nedeniyle 2., 3., 
5. ve 13. maddelerin ihlaline ve top-
lam 27.500 İngiliz Sterlini manevi ve 
11.534 İngiliz Sterlini maddi tazminat 
ödenmesine karar verilmiştir.

* 8. CASE OF TIMURTAS v. TUR-
KEY (Timurtaş/Türkiye), 13.10.2000, 
BN: 23531/94: Gözaltında kayıp ne-
deniyle 2., 3., 5. ve 13. maddelerin 
ihlaline ve toplam 30.000 İngiliz Ster-
lini manevi tazminat ile 20.000 İngiliz 
Sterlini masraflar için ödenmesine ka-
rar verilmiştir.

10. CASE OF TAS v. TURKEY (Taş/
Türkiye), 14.11.2000, BN: 24396/94: 
Gözaltında kayıp nedeniyle 2., 3., 5. 
ve 13. maddelerin ihlaline ve toplam 
30.000 İngiliz Sterlini manevi tazmi-
nat ile 14.795 İngiliz Sterlini masraflar 
için ödenmesine karar verilmiştir.

11. CASE OF ÇİÇEK v. TUR-
KEY (Çiçek/Türkiye), 27.02.2001, 
BN:25704/94: Gözaltında kayıp ne-
deniyle 2., 3., 5. ve 13. maddelerin ih-
laline ve toplam 60.000 İngiliz Sterlini 
maddi ve manevi tazminat ile 10.000 
İngiliz Sterlini mahkeme masrafları 
için ödenmesine karar verilmiştir.

TABLOYA BAKTIĞIMIZ ZAMAN 
AVRUPA INSAN HAKLARI MAH-
KEMESI NEREDEYSE TÜM DOSYA-
LARINDA YAŞAM HAKKI, IŞKENCE 
YASAĞI, HÜRRIYET VE GÜVENLIK 
HAKKI VE ETKILI BAŞVURMA 
HAKKLARININ AYNI OLAYDA IH-
LAL EDILDIĞINI BELIRTIYOR. TABI 
EK OLARAK BAŞKA DOSYALARDA 
BAŞKA MADDELERDEN DE IHLAL 
KARARLARI VERIYOR.

Ama şu da bir gerçek ki artık 
AİHM bir insan hakları mahkemesi 
gibi değil de devletler mahkemesi 
gibi hareket ediyor. Örneğin biz bu-
güne kadar bütün başvurularımızda 
14. (Ayrımcılık Yasağı) Maddenin 
uygulanmasını talep ettik. Yani biz 
bu zorla kaybettirmelerin de ayrımcı-
lığın neticesi olduğunu, belirttik ama 
Türkiye hiçbirinde 14. Maddeden ihlal 

vermedi. AİHM 90’larda daha iyiydi, 
daha hukuki kararlar verirdi. Biz dos-
yalarımıza İHD’nin verilerini ekliyoruz,  
14. Maddenin ihlal edildiğine yönelik 
birçok veri sunuyoruz.Bu mücadelede 
avukatlar öldü, Kürdistan coğrafya-
sında hak savunucusu birçok avukat 
öldürüldü. Biz AİHM’ yi ikna etmek 
için daha ne yapalım. Ben AİHM’nin 
gerçekten bağımsız bir mahkeme ol-
duğunu düşünmüyorum.

Benim takip ettiğim dosyalardan 
henüz neticelen yok, daha çok böl-
gedeki arkadaşların neticelenen dos-
yaları var. Biten dosyalara baktığımız 
zaman tatmin edici bir karar yok. Bu 
dosyalarda benim en çok önemsedi-
ğim, gözaltında kayıplar ile ilgili ola-
rak 14. Maddeden ihlal verilmesidir. 
Çünkü ancak 14.  Maddenin uygulan-
ması halinde Türkiye’ye ancak yasa-
lardan doğan bir yaptırımcı yaklaşım 
ileulaşabilir.Birtakım önlemler alması 
gerektiği hatırlatılabilir. 

1915 yılları ve devamında zaten 
üstü kapatılmış olaylar, cezasız kal-
mış yüzlerce suçlu var.  Bu politikanın 
devamı olarak 90’ları görüyoruz. İç 
hukuktaki bunca cezasızlık politika-
sının AİHM ce ciddiyetle ele alınması 
gerekmektedir. Neden bunlar oluyor, 
neden bu coğrafyada bu kadar başvu-
ru geliyor sorusunu AİHM’nin sorması 
gerekir. Evet Türkiye yargılanıyor, suç-
lu bulunuyor, Türkiye aleyhine tazmi-
nata hükmediliyor. Ama bunlar çok 
yetersiz kararlar.

Cumartesi annelerinden benim 
çok yakından tanıdığım bir insanda 
bahsetmek istiyorum; Hanım ttsun, 
onun kızı da stajyer avukat, benimle 
birlikte çalışıyor. Hanım tosun da Tür-
kiye’de iç hukukta sonuç alamadı. Bir 
avukat arkadaşımız aracılığıyla AİHM 
başvurusu yaptı. Türkiye aleyhine ihlal 
kararı verildi ve  tazminata  mahkum 
edildi.Ama hanım tosun hala gerçeği 
bilmek istiyor. O hala gereceğe ulaşa-
madı ve ulaşamadığı gibi, hala polis-
ten dayak yiyor.

11-Türkiyede insan hakları gelişi-
mini bir grafiğe döktüğümüz zaman 
çok zikzaklı bir çizgi ile karşılaşıyo-
ruz. Siz cumartesi annelerinin mü- R
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cadelesini bu çizginin neresine ko-
yuyorsunuz? Tecrübeleriniz ışığında, 
insan hakları ve cumartesi annele-
rinin mücadelesinin seyri hakkında 
bir değerlendirme yapar mısınız?

90’lar biliyorsunuz, insan hakla-
rının en diplerde olduğu bir dönem 
biliyorsunuz.  Yani insan haklarının ge-
lişimine bir grafikle baktığımız zaman 
çizginin çok aşağılarda olduğunu gö-
rüyoruz, ama bugünümüz de aynen 
öyledir şu anda. Şöyle söyleyeyim; 
içinde bulunduğumuz şu süreç benim 
en öngörülemez bulduğum süreçtir. 
Doksanlar dahi daha öngörülebilir 
zamanlardı. Şu anda, insan hakları 
mücadelesinde en çok kısıtlandığımı 
hissettiğim süreçleri yaşıyorum. Do-
laysıyla önümü göremiyorum aslında. 
Şu anda toplamda 12 buçuk yıl hapis 
cezası olan bir insanım. Dosyam istinaf 
mahkemesinde ve ben yarı cezaevine 
konulabilirim. Kendimle ilgili de hiçbir 
öngörüm yok, ne olur hiç bilmiyorum. 
Neticede Cumartesi Anneleri de insan 
hakları mücadelesi veriyor elbet onlar 
da tüm bu atmosferden etkileniyor.  

12- Zorla kaybettirmeler ulus-
lar arası hukukta insanlığa karşı 
suç olarak kabul edilmekte, keza iç 
hukukukta, TCK 77 .maddesinde de 
öyle. Roma statüsü kapsamında ka-
yıpların faillerinin yargılanma im-
kanı var mıdır?

1998 roma statüsü var buna tabi 
Uluslararası Ceza Mahkemesi var. 
Bu, insanlığa karşı suçları yargılayan 
mahkemedir. Biz iç hukukta, kayıp 
faillerinin bir cezasızlık zırhı ile korun-
duğunu görüyoruz. İleride bu kişilerin 
fiillerinin ve faillerinin bu Uluslararası 
Ceza Mahkemesi’nin yargısına konu 
olma durumu olabilir.

O da şöyle ki,
Her şeyden önce Türkiye’nin o söz-

leşmeyi imzalaması gerekmektedir. 
Birleşmiş Milletler Kayıplar Sözleşmesi 
ve Roma Statüsünü tanıması gerek-
mektedir. Bütün bunlar olursa tabiki 
bunun önü açılabilir. Ama bu iktidar 
anlayışıyla şimdilik mümkün görün-
müyor. Tabi bu usuli sorunlar aşılırsa, 
insanlığa karşı suç temelinde bir yar-
gılana yapılması gerekecektir.

Son olarak, Hrant Dink cinayeti,  

Tahir Elçi cinayeti, gözaltına kaybedi-
lenler ve daha nice faili meçhul cina-
yetebaktığımızda; yani genel olarak 
Türkiye’de faili meçhullerin bir pa-
noramasına baktığımız zaman nasıl 
bir tablo ile karşılaşıyoruz?

Faili meçhullere karşı yapılan 
mücadele, nerde tıkanıyor?

Güçler ayrılığının pratikte olmadığı 
süreçler yaşadık. Sonuçta yasama, yü-
rütme, yargının tamamen militarizme 
bağlı olduğu dönemler yaşadık ve hala 
yaşıyoruz. Netice itibariyle;  faili meç-
huller söz konusu olduğunda yasama, 
yürütme ve yargı topu hep birbirine 
attı, halk oyalandı ve sonuç itibariyle 
sorunlar hiçbir zamana çözülmedi.

Mesela;
1995 yılında meclisin faili meçhul 

cinayetleri komisyonu var bu komis-
yonda Susurluk raporu hazırlanıyor. O 
raporda Jitem gerçeğine yer verdiler. 
Burada yasama üzerine düşen görevi 
yaptı gibi göründü ve topu yargıya attı. 
İşte Susurluk komisyonu raporu yayın-
landı, ama sonra bu hasır altı edildi.
Bundan hiçbir sonuç elde edemedik. 
Failler, yargılayanlar, aslında tüm güç-
lertek elde toplanıyordu. Hrant Dink 
cinayeti ile ilgili, çok büyük bir kamuo-
yuoluştu, yüzbinler yürüyüş yaptı, de-
falarca  başkabaşka yürüyüşler yapıldı. 
Bir sonuç alınamadı. Ya da 2011 yılında 
Berfo anaya söz verildi, failler buluna-
cak dendi… Berfo ana öldü ama iç hu-
kukta hiçbir sonuç alamadık...

Tahir Elçi cinayeti sonuçsuz kaldı. 
Yani aslında sonuç alınması için hiçbir 

adım atılmadı ki.  Diyarbakır Barosu 
haftalarca basın açıklaması yaptı, yap-
maya devam ediyor. Onun dosyasında 
şüpheli olarak ifadesi alınan kimse yok,  
Tahir elçiye gelene kadar birçok avukat 
arkadaşımız öldürüldü.MeselaMedet 
Serhat,  onun dakatili ortaya çıkmadı.

Failler bulunsun ve yargılansın 
diye bütün bu insanların mücadelesi 
verildi.Ama hiçbir zaman sonuç alam-
dık. Raporlar hazırlanıyor, yasalar çı-
karılıyor, Türkiye AİHM den ihlal kararı 
alıyor, sözler veriliyor. Ama bir gram 
yo alamıyoruz. Ne zaman ki birhalk-
ta gerçek bir sorgulama süreci baş-
lar, düşünce ve ifade özgürlüğünün 
önündeki engeller tamamen ortadan 
kalkar;  işte o zaman tatmin edici so-
nuçlar alınabilir. Ama şu an, bunun 
pek de mümkünolmadığını görüyo-
rum. Ama umutsuz muyum, hayır 
umutsuz değilim çünkü haklıyım. 
Umutsuz olursam mücadeleye deva 
edemem. Şunca yıllık mücadelemiz-
de şunu gördüm; haklı olduğunuza 
inanıyorsanız asla biat etmeyin. Hem, 
biat etmemek önemli bir kişisel kon-
for sağlıyor. Evet bizi güçlü tutan haklı 
olduğumuza olan inancımız. Özellikle 
cumartesi anneleri, onların mücadele-
lerinin haklılığı o kadar apaçık ki...

Orada, Galatasaray meydanında 
ve birçok ilde insanlar çocuklarını, an-
nelerini, babalarını hatta dedelerini 
arıyorlar. Yani bir mücadele için bun-
dan daha haklı bir çıkış noktası ola-
maz. Bana göre ayakta durmamamızı 
sağlayan,  umutlu olmamızı sağlayan 
tek şey haklı olduğumuzu bilmek.R
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Dîbaçe:
Herwekî nasîna weqara pêgirê 

hemû endamên malbata mirovî û 
mafên wan ên wekhev û (jênager) 
bingehe azadî, dad û aşitiya cihanê 
pêk tîne, 

Herwekî nenasîn û piçûkdîtina 
mafên mirov rê dan barbar ku wijda-
na mirovhiyê didin isyanê û avakirina 
cihaneke ku tê de ewê heyinên mi-
rovî di peyivîn û bawerkirinê de ser-
best bin, ji xof û belengaziyê rizgar 
bin wek xweziya bilindtirîn a mirov 
hate îlan kirin,

Herweki bingehî ye ku mafên 
mirov ji alî rejîmeke hiqûqî bên pa-
rastin ji bo ku mirov mecbûr nemîne, 
wek çara dawîn, li dijî zorkarî û zul-
mê rabe, Herkekî teşwîqa pêşvebiri-
na peywendiyên dostaniyê di navbe-
ra neteweyan de bingehî ye,

Herwekî gelên Neteweyen Yek-
bûyî di Destûrê de ji nû ve baweriya 
xwe ya bi mafên bingehî yên mirov, 
di nav weqar û rûmeta kesê mirovî 
de û di wekheviya mafên mêr û jinan 
de, dane zanîn û diyar kirin ku ew bir-
yardar in ku arîkarî bidin pêşveçûna 
çivakî û bicihkirina mecalên çêtir ên 
jiyanê di nav serbestiyeke mestir de,

Herwekî dewletên endam qewl 
dane, ku bi hevkariya Teşkîlata Ne-
teweyên Yekbûyî, riayeta gerdûnî 
û fiîlî ya mafên mirovî û azadiyên 
bingehî ewle bikin, Herwekî têgihiş-
tineke hevbeş a van maf û azadiyan 
ji bo bi temamî bicîhanîna vê tea-
hudê ji giringiya bilindtirîn e, Civîna 
Gelemperî vê Danezana Gerdûnî ya 
Mafên Mirovî wekî îdeala hevbeş a 
ku hemû gel û hemû netewe dixwa-
zin bighênê ji bo ku hemû kes û hemû 
organên civakê, ev Danezan timî di 
bîr de, bi hînkirin û hêvotinê bixebitin 
ku riayeta van maf û azadiyan pêş-
ve bibin û bi tedbîrên berebereyî yên 
neteweyî û navneteweyî, nasîn û bi-
cihanîna gerdûnî û fiîlî yên  wan him 
di nav gelên dewletên endam bi xwe 
him di nav yên erdên ku li jêr hukmê 

wan de ne ewle bikin.
Bend 1: Hemû mirov azad û di 

weqar û mafan de wekhev tên din-
yayê. Ew xwedî hiş û şuûr in û divê 
li hember hev bi zihniyeteke bratiyê 
bilivin.

Bend 2: Heryek, bê tu cihêyî, ne-
maze ya nijad, reng, zayend (cisn), 
ziman, ol, ramana siyasî an her ra-
mana din, eslê neteweyî an civakî, 
serwet, zayîn an her rewşeke din, 
xwediyê hemû maf û hemû azadiyên 
ku di vê Danezanê de hatine daxu-
yankirî ye.

Bi serde, ewê tu cihêyî neyê kirin 
ji ber statuya siyasî, hiqûqî an nav-
neteweyî ya welat an erdê ku kesek 
jê tê, heke ev welat an erd serbixwe, 
li jêr dest, ne

xweser (otonom) an li jêr her 
tahdîda din a serweriyê be an na.

Bend 3: Herkes xwedî mafê ji-
yan, azadî û ewleyiya şexsê xwe ye.

Bend 4: Ewê tukes di koletî an 
bindestiyê de neyê girtin; koletî û 
bazirganiya koleyan bi hemû teşeyên 
xwe ve qedexe ne.

Bend 5: Ewê tukes nebe tabiê 
şkence an ceza û muameleyên hov, 
namirovî an xirabker.

Bend 6: Herkes xwediyê mafê 
nasîna li hemû ciyan a şexsiyeta xwe 
ya hiqûyî ye.

Bend 7: Hemû mirov li ber qanû-
nan wekhev in û bê ciheyî xwediyê 
mafê parastineke wekhev a qanûn in. 
Hemû mirov li hemberî her cihêtiya 
ku vê Danezanê ihlal dike û li hem-
berî her navtêdana cihêtiyeke wilo 
xwediyê mafê parastineke wekhev in.

Bend 8: Herkes maf heye ku li 
hemberî kirinên ku mafên bingehî yên 
ku qanûna bingehî an qanûn jê re di-
nasin ihlal dikin, serî li mehkemeyên 
neteweyî yên selahiyetdar bixe.

Bend 9: Tukes nikare bi awayekî 
kêfî bê girtin, hebs an sirgûn kirin.

Bend 10: Herkes, di wekheviyeke 
temamî de, maf heye ku doza wî li 
ber mehkemeyeke serbixwe û bê alî 

bi awayekî adil û eşkere bê bihîstin ji 
bo diyarkirina maf û wacibên wî û ya 
her tawana curmî li dijî wî.

Bend 11:
1. Her kesê ku bi kirineke curmî 

tê tawanbar kirin bêrî tê hesibîn ta 
ku sûcê wî di mehkemeyek eşkere, 
ku hemû garantiyên ji bo parastina 
wî pêwist ewle kiribe, bi awayekî 
qanûnî were îsbat kirin.

2. Tukes nayê ceza kirin ji ber ki-
rin an nekirinên ku di gava pêkhatina 
xwe de li gora qanûna neteweyî an 
navneteweyî ne sûc bûne.

Bend 12:
Nabe ku tukes bibe amanca têkil-

bûnên kêfî yên nav jiyana wî ya arizî, 
malbata wî, mala wî an nameyên 
wî, an ziyangihandina şeref û şana 
wî. Herkes xwediyê mafê parastina 
qanûn e li hemberî têkilbûn û ziyan-
gihanên wilo. 

Bend 13:
1. Mafê her kesî heye ku di nav tixû-

bên dewletekê de bi serbestî hatûçûnê 
bike û cihê mayîna xwe bibijêre.

2. Herkes maf heye ku ji her we-
latî, yê wî bi xwe jî tê de, derkeve û 
vegere welatê xwe.

Bend 14:
1. Herkes maf heye ji ber zordes-

tiyê li welatên din daxwaza penahê 
bike û bibe penabêr.

2. Ev maf nikare bê xwastin ji bo 
taqîbatên bi rastî ji ber sûceke adî 
an ji ber kirinên dijî amanc û bin-
gehên Neteweyên Yekbûyî.

Bend 15:
1. Herkes maf heye bibe xwediyê 

netewahiyekê (miliyetekê).
2. Tukes nikare bi awayekî kêfî 

ne ji netewahiya xwe ne jî ji mafê 
netewahî guhartinê bête bêpar kirin.

Bend 16:
1. Ji temenê (emrê) balixiyê pê 

ve, mêr û jin, bê tu tahdîdên ji ber 
nijad, netewahî an olê, maf hene ku 
hev mehr bikin û malbatek deynin. Li 
hemberî zewacê, di domahiyê zewa-
cê û di dema berdanê de ew xwedî 

DANEZANA GERDÛNÎ
YA MAFÊN MİROV

Av. Nuri Mehmetoğlu

Batman Barosu Yayın Organı 11 | Bülten Sayı: 13 - 2018



mafên wekhev in.
2. Mehr tenê bi erêkirina serbest û 

temamî ya jin û mêr dikare bête birrîn.
3. Malbat hêmana xwezayî û bin-

gehî ya civakê ye û xwedî maf e ku ji 
alî civak û dewletê ve bête parastin.

Bend 17:
1. Herkes maf heye ku bi serê xwe 

an tevî kesên din bibe xwedî mulk. 
2. Tukes nikare bi awayekî kêfî ji 

mulkê xwe bête bêpar kirin.
Bend 18:
Herkes mafê azadiya fikr, wijdan 

û olê heye; azadiya ol an bawerî gu-
hartin û azadiya ol û baweriya xwe 
bi tenê an bi hev re him eşkere him 
arizî, bi hînkirin,  emel, îbadet û bici-
hanîna ayînan nîşandanê jî di nav vî 
mafî de ne.

Bend 19:
Herkes mafê azadiya fikr û îfade 

heye; mafê ji ber ramanên xwe ne-
hatin êşandin û herweha mafê bêî 
nasîna tu sînoran û bi her cure nav-
gînan li agahdariyan ûn fikran gerîn, 
wan bi dest xistin û îfade û belavkirin 
dikevin nav vî mafî.

Bend 20:
1. Herkes mafê azadiya aramane 

civîn û komelê danînê heye.
2. Tukes nikare bête mecbûr kirin 

ku bibe endamê komeleyekê.
Bend 21:
1. Mafê her kesî heye ku raste-

rast an jî bi riya nemînendeyên xwe 
yên bi serbestî helbijartî di hukûme-
ta welatê xwe de beşdar bibe.

2. Herkes maf heye ku di mercên 
wekheviyê de ji xizmetên giştî yên 
welatê xwe kelk (istifade) bigire.

3. Viyana (îradeya) gel bingehê 
otorîteya hukûmetê ye; divê ku ev 
viyan xwe di helbijartinên durust ên 
ku di demên dewrî de, bi raya ger-
dûnî, wekhev û dengdana dizî an li 
gora awayeke hevrûmet a ku azadi-
ya dengdanê ewle bike, xwe diyar ke.

Bend 22:
Herkes, wekî endamê civakî, mafê 

ewleyiya sosyal heye; Ew mafdar e ku 
bi riya xebata neteweyî û hevkariya 
navneteweyî û li gora tenzîm û hati-
niyên her  dewletê, doza bidestxistina 
mafên aborî, civakî û çandî yên ku jo 
bo weqara wî û geşbûna serbest a 
şexsiyeta wî ferz in, bike.

Bend 23:
1. Herkes mafê xebatê, serbest 

bijartina xebata xwe, şertên adil û 
musaîd ên xebatê û parastina li dijî 
bêkariyê heye.

2. Herkes, bêî tu cihêyî, maf heye 
ku ji bo xebateke wekhev heqek 
wekhev bistîne.

3. Herkesê ku dixebite mafê me-
aşek adil û têrker ê ku dikaribe ji wî 
û ji malbata wî re jiyaneke şayanê 
weqara mirovî ewle bike û heke 
pêwîst be bi îmkanên din ên parasti-
na sosyal bê temam kirin, heye.

4. Herkes maf heye ku ji bo pa-
rastina menfaetên xwe sendîka dey-
ne û bikeve nav sendîkan.

Bend 24:
Herkes mafê bihndan (istirahet) û 

demên serbest û nemaze tahdîdeke 
maqûl a dema xebatê û tatîlên dewrî 
yên bi meaş heye.

Bend 25:
1. Herkes mafê sewiyeke jiyanê 

ku têra ewlekirina saxî û rehetiya wî 
û ya malbata wî bike heye, nemaze 
ji bo xwarin, lixwekirin, mal, lênerîna 
tibbî, wisa jî ji bo xizmetên sosyal ên 
pêwîst û mafê ewleyiyê di rewşa bê-
karî, nexweşî, seqetî, bîtî, pîrî an di 
rewşên din ên windakirina îmkanên 
xwe yên jiyanê ji ber sedemên der-
vavî viyana wî.

2. Dêyîtî û zarotî mafên arîkarî û 
lênêrîneke taybetî hene. Hemû zaro, 
çi yên di zewacê de bûyi çi yên der-
vayî zewacê, xwediyên eynî parasti-
neke civakî ne.

Bend 26: 
1. Herkes mafê hînbûnê heye. 

Divê ku hînbûn belaş be, qet nebe 
hînbûna destpêkî û bingehî. Divê ku 
hînbûna teknîk û meslekî bi firehî 
belav be û xwendina bilind bi wek-
heviyeke temamî ji hemû kesan re, li 
gora şehrezayiya wan, vekirî be.

2. Divê ku hînkirin geşkirina te-
mamî ya şexsiyeta mirovî û xurtkiri-
na siyaseta mafên mirovî û azadiyên 
bingehî amanc bigre. Divê ku ew 
arîkarî bide têgihîştin, musameha û 
dostaniya nav hemû netewe û hemû 
komên nijadî an olî, wisa jî pêşveçû-
na çalakiyên Neteweyên Yekbûyî ji 
bo xwedîkirina aşîtiyê.

3. Dê û bav xwediyê mafê pêşîkî 
ê bijartina cureyê hînbûna zarokên 
xwe ne.

Bend 27:
1. Herkes mafê bi serbestî beş-

darbûna jiyana çandî ya civakê, ji hu-
neran kelkgirtinê û beşdarbûna pêş-
veçûna zanistî û encamên wê heye.

2. Herkes mafê parastina menfa-
etên manewî û maddî yên ku ji ber 
berhema zanistî, edebî û hunerî ya 
ku ew bi xwe çêkerê wê ye heye.

Bend 28:
Mafê her kesî yê ji bo nîzameke 

civakî û navneteweyî ya wisan heye 
ku maf û azadiyên di vê Danezanê de 
berpêşkirî bikaribin tê de bi temamî 
bêne cih.

Bend 29:
1. Herkes erk (wezîfe) hene li 

hember civakê, ya ku tenê tê de geş-
bûna serbest û temamî ya şexsiyeta 
wî mimkin e.

2. Di bikaranîna maf û azadiyên 
xwe de heryek tenê bi hukmên ku 
qanûn tenê ji bo ewlekirina nasîn û 
qedrê maf û azadiyên kesên din û ji 
bo bicihanîna xwastiniyên rast ên 
exlaq, pergala giştî û refeha gelem-
per di civakeke demokratîk de dani-
ye, tê tahdîd kirin. 

3. Ev maf û azadî, di tu rewşê de, 
nikarin li dijî amanc û bingehên Ne-
teweyên Yekbûyî bên bi kar anîn.

Bend 30:
Tu hukmekî vê Danezanê nikare 

bê tefsîr kirin wekî ku tu maf dide 
dewletekê, komekê û kesekî ji bo 
kirina karekî an pêkanîna kirinekî ku 
rakirina maf û azadiyên ku tê de ha-
tine berpêş kirin amanc bigre.

Ev metna danezanê 
vergera rrjîna ya YN’ê 
ye û ji linka : https://
www.ohchr.org/EN/

UDHR/Pages/Langua-
ge.aspx?LangID=kdb1  

hatiye vegirtin.
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TÜRKIYE’DE 15 Temmuz dar-
be girişiminden sonra çokça 
bahsi geçen ölüm cezası ile 

alakalı olarak 24 Haziran 2018’de 
yapılan Genel Seçimlerden sonra, 
siyaset dünyasında, tekrardan idam 
konusu gündeme getirildi. Yasama 
meclisinde bazı milletvekilleri, ölüm 
cezasının yeniden yürürlüğe girme-
si için kanun teklifi hazırlandığını, 
terör suçları ile cinsel saldırılar için 
ölüm cezasının geri getirilmesinin 
amaçlandığını belirtmişlerdir.

  Ölüm cezası ile alakalı olarak 
uluslararası arenada ilk adım 1948 
yılında atıldı. BM Genel Kurulu’nda 
kabul edilen İnsan Hakları Evren-
sel Beyannamesi’nde “yaşama 
hakkı” en temel hak olarak kabul 
edildi. Beyanname’nin üçüncü mad-
desinde “Yaşamak, özgürlük ve 
kişi güvenliği herkesin hakkı-
dır” denilmektedir. Beyanname’nin 
beşinci maddesinde de “Hiç kim-
seye işkence yapılamaz, zalim-
ce, insanlık dışı veya onur kırıcı 
davranışlarda bulunulamaz ve 
ceza verilemez” hükümleri bulun-
maktadır. BM Ekonomik ve Sosyal 
Konseyi’nin kabul ettiği başka bir 
yönetmelik de ölüm cezası ile tec-
ziye edilen kişilerin korunmasını 
öngörmektedir. BM Çocuk Hakları 
Sözleşmesi ise 18 yaşın altındaki 
çocuklara ölüm cezası verilmesini 
yasaklamıştır. Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi ise Avrupa ülkelerinde 
idam cezası kaldırılmasını öngörü-
yor. Avrupa Parlamentosu da ölüm 
cezasının insanlık dışı, Ortaçağ’dan 
kalma, modern hayata uymayan 
bir cezalandırma olduğunu kabul 
etmiştir. AİHS'ye ek 3 Mayıs 2002 
tarihli 13 sayılı protokolde ise ölüm 
cezasının tamamen kaldırılması ön-
görülmektedir. Ek protokolde Av-

rupa Konseyi hiçbir ülkenin hiçbir 
koşulda hiç kimseyi ölümle ceza-
landıramayacağı belirtilmektedir. 
Sonuç olarak AİHS hem barış hem 
de savaş koşullarında ölüm cezasını 
yasaklar. Ayrıca sözleşmeye taraf 
olan hiçbir üye ülke ölüm cezası ile 
alakalı olan bu maddeye çekince 
dahi koyamaz. 

Türkiye açısından baktığımızda 
ise; ölüm cezaları 1920'de Meclisin 
kuruluşundan, 1984'te ölüm ceza-
larının fiilen kaldırılmasına kadar 
geçen 64 yıllık dönemde devam 
etti. TBMM tarafından onaylanan 
ve infazı gerçekleştirilen ölüm ce-
zası sayısı 712. Bunlardan 15'i ka-
dındı. Ölüm cezası 1984'ten beri 
Türkiye’de fiilen uygulanmadı. Tür-
kiye’de bu ceza önce 2002 yılında 
savaş ve terör suçları dışındaki hal-
ler için, 2004 yılında ise AB uyum 
yasaları çerçevesinde tamamen 
kaldırıldı. Şu an ölüm cezası yasağı, 
Avrupa Konseyi üyeliğinin bir şartı 
haline getirilmiştir.

Son dönemde yaşanan çocuklara 
karşı işlenen cinsel suçlar ve çocuk-
ları öldürme gibi toplumun vicdanı-
nı derinden etkileyen suçlarda ölüm 
cezasının geri getirilerek suçlunun 
hayat hakkına son verilmesi savu-
nulmaktadır. Ölüm cezası kanunda 
tekrar yerini alsa ve ölüm cezasını 
öngören suçlarda faillerin cezası-
nın infazı gerçekleşse bu suçların 
işlenmesi engellenecek midir? Bu 
tür suçlar azalacak mıdır? Ölüm 
cezası modern hukuk devletlerin-
de suçtan caydırıcı bir ceza türü 
müdür? Ölüm cezasına alternatif 
olarak hapis cezası dışında örne-
ğin hadım etmek gibi cezalandır-
ma yöntemleriyle aynı caydırıcılık 
sağlanabilir mi?

Bilindiği üzere suç ve ceza özün-
de kişi hak ve hürriyetlerini koru-
mak amacıyla kabul edilmiştir. Ce-
zanın amacı suçun işlenmemesini 
sağlamak, suç işleyeni de cezalan-
dırıp, böylece kamu vicdanını rahat-
latmak ve caydırıcılığı sağlamaktır. 

TBB Başkanı Prof. Dr. Av. Me-
tin Feyzioğlu'nun Doçent olduğu 
dönemde kaleme aldığı ve 2002 
yılında Ankara Barosu Dergisinde 
yayınlanan “Ölüm Cezası Üzerine 
Düşünceler ve Anayasa Değişik-
liği ile 4771 Sayılı Kanun'un Ge-
tirdiği Yeni Düzenlemeler” baş-
lıklı makalesinde de belirttiği gibi 
Ölüm cezası, mahkumun hayatının 
belirli bir şekilde sona erdirilmesi 
suretiyle infaz edilen bir ceza oldu-
ğundan ve insan vücudu üzerinde 
uygulandığı için ceza türü olarak 
şiddet içeriklidir, insani değildir. 
Oysa ki demokratik hukuk düzenle-
ri, toplumlarını şiddetten korumak 
zorundadır. Şiddet ve demokrasi 
bir arada bulunamaz. Demokrasi, 
şiddet ve şiddetin beraberinde ge-
tirdiği korkuyla da bağdaşamaz. 
Demokratik hukuk düzeni toplumu 
şiddetten uzak tutmayı öngörüyor-
sa şiddet içeren bir cezayı da içinde 
barındıramaz. 

Tarihsel süreç içerisinde ölüm 
cezasının ahlakiliği ve hukukiliği 
üzerine birçok filozof düşüncelerini 
açıklamışlardır. Bunlardan belki de 
en önemlisi ölüm cezasından son 
anda kurtulan Dostoyevski’nin dü-
şünceleridir. Dostoyevski'ye göre 
bir insanı cinayet işlediği için idam 
etmek, suçun kendisiyle kıyaslana-
mayacak kadar büyük bir cezadır. 
Gerçekten de cinayet işleyen kişinin 
aynı nitelikte bir cezayla infazı, ilkel 
toplumlardaki öç alıcı teoriye mün-

Ölüm Cezasının
Geri Getirilmesi
Çözüm Müdür?

Av. Ahmet ALTUNÇ
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hasır cezaları akla getirmektedir. 
İdam edilmek alelade bir insan, bir 
katil yahut da ev hanimi tarafından 
öldürülmekten daha korkunçtur. Bir 
katilin gece vakti ormanda kaçan 
bir insani öldürmesi, idamla kar-
şılaştırıldığında hafif kalmaktadır. 
Şöyle ki, ormanda boğazı kesilerek 
öldürülen maktul son ana kadar ka-
çabileceği ümidini taşır ama idam-
da, ölümü kat be kat kolaylaştıran 
bu “son ümit” yoktur, kesinlik 
vardır. Ondan kaçamayacağımızdan 
emin olmamız bütün o korkunç iş-
kenceyi doğurur ve bu işkenceden 
daha büyüğü yoktur yeryüzünde.

Bir idam mahkûmu ölümünden 
biraz önce şöyle söylemişti:  “Yük-
sek ve sarp bir kayalıkta, ancak iki 
ayağımın sığabileceği, dar bir çıkın-
tıda, dört bir yanım uçurumlar, ok-
yanuslar, sonsuz bir gece, sonsuz bir 
yalnızlık ve hiç bitmeyecek bir fırtı-
nayla sarılmış durumda yaşamak 
zorunda olsam ve bütün ömrümce, 
bin yıl boyunca, hatta sonsuza ka-
dar o bir karış toprakta durmamda 
gerekse o şekilde yaşamak, şu anda 
bir yarım saat içinde ölecek olmak-
tan çok daha iyidir.” Yeter ki yaşa-
yayım!”  Bu sözler, 1866 yılı Çarlık 
Rusya’sını yansıtan Suç ve Ceza’da 
geçer. Romanın başkarakteri Ras-
kolnikov’un ağzından, Dostoyevs-
ki’nin 28 yaşında yaşadığı idamdan 
kurtuluşunun ardından hissettiği 
duyguları öğreniriz.

Ölüm cezasının özünde faile ve-
rilen bir zararın yer aldığına kuşku 
yoktur. Oysaki cezanın en temel 
amaçlarından birisi faili ıslah edip 
topluma geri kazandırmaktır. Bu 
çerçeveden bakıldığında ölüm ce-
zasının bir ıslah etme amacı da 
yoktur. Nitekim bu konuda yapılan 
çalışmalar sonucunda elde edilen 
istatistik sonuçları da bizi aynı so-
nuca götürmektedir. Caydırıcılık 
özelliği bakımından ölüm cezasının 
uygulanmadığı Avrupa ülkelerin-
de ya da ABD eyaletlerinde mi suç 
oranı daha yüksek, yoksa idamın 
uygulandığı Asya, Ortadoğu ve ABD 
eyaletlerinde mi suç oranı daha 
yüksektir? Uluslararası Af Örgütü 
verilerinde en çok kadın tecavüzü 

ve kadın ölümlerinin yaşandığı ül-
kelerin, ölüm cezasının uygulandığı 
Afganistan, Hindistan, Pakistan, Su-
udi Arabistan, Yemen, Irak, Suriye, 
Ürdün, İran, Sudan, Çin, Vietnam, 
Laos, Tayvan, Güney Kore ve Tay-
land’ın olduğu gözlemlenmiştir. Gö-
rüldüğü üzere sadece cezaları ağır-
laştırarak suçların önüne geçmek 
mümkün değildir. 

Ayrıca ölüm cezası, temelde 
masumiyet karinesinin özüne de 
aykırıdır. Bilindiği üzere ceza yargı-
laması sonucunda suçlu bulunan ve 
cezası kesinleşen bazı suçlular yıllar 
sonra maddi gerçek ortaya çıktığın-
da aklanabilmektedir. Nitekim Ceza 
Muhakemeleri Kanununda buna 
dair olağanüstü kanun yolları baş-
lığı altında kanun yararına bozma, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının 
itirazı veya yargılamanın yenilen-
mesi gibi düzenlemeler mevcuttur. 
Failin süresiz aklanma hakkı bulun-
maktadır. Bu durum birçok ulusla-
rarası sözleşmede de vurgulanmış-
tır. Şimdi konuya bir de şu açıdan 
bakalım; suçlu bulduğumuz faile 
verilen hapis cezasının sonunda 
kesinleşmiş mahkeme kararı ola-
ğanüstü kanun yolları mekanizması 
işletilerek maddi gerçek tekrardan 
değerlendirilerek bozulduğunu ve 
failin beraat ettiğini varsayalım. Bu 
durumda CMK 141 vd. maddelerine 
istinaden faile maddi ve manevi 
tazminat ödenerek bir nebze olsun 
haksızlık giderilmeye çalışılır. Peki 
aynı durum ölüm cezası infaz edilen 
fail bakımından gerçekleşirse ne 
olur? Bunun cevabı kesinlikle CMK 
141 bakımından tazminat olarak 
açıklanamaz. Yaşam hakkı en kutsal 
ve en değerli haktır. Kaybı halinde 
geri dönüşü mümkün olmayan diğer 
hakların kullanılmasının esas itiba-
riyle kullanılma şartı da diyebiliriz. 
Bu sebepledir ki ölüm cezasının 
uygulanması halinde hata yapıldı-
ğı anlaşılırsa geri dönüşü mümkün 
olmayacak bir hata ile karşı karşıya 
kalınacaktır. Telafisi imkânsız za-
rarlara devlet eliyle mahal verilme-
si demokrasiyi ilke edinmiş hukuk 
devletinde kabul edilemez. 

Cezanın farklı amaçları göze-
tildiğinde dahi ölüm cezasını bu 

amaçların temeline, tabanına, ta-
vanına, arasına veyahut hiçbir yeri-
ne yerleştiremeyiz. Ölüm cezasının 
savunulur tek bir yanını göremeyiz. 
Korku salmıyor mu sizin de içinize? 
İlkel gelmiyor mu? Çaresizce gel-
miyor mu? Neden intihar edenlere 
hemen etiket yapıştırırlar, "kolay 
yolu seçti" diye! Devlet de ölüm ce-
zası yoluna gittiğinde kolayına kaç-
mış olmuyor mu? Korku salmak mı-
dır hukukun amacı? İntikam almak 
mıdır? İdam yoluyla adam öldürmek 
devlet eliyle işlenmiş bir cinayet de-
ğil midir bazen? Kimi zaman da be-
nim gibi düşünmeyeni yaşatmam 
mantığına/mantıksızlığına dayan-
maz mı? Devlet kamu düzenini bu 
şekilde mi sağlar? Hani ceza huku-
kunda fail değil fiil cezalandırıldı? 
Hani suçluyu ne kadar kazırsak ka-
zıyalım altından insan çıkıyordu? 
Hani failin süresiz aklanma hakkı 
bulunuyordu? 

Cezalar elbette ki caydırıcı ol-
malı. Ancak bugüne kadar şu da iyi 
gözlemlenmeli; dünyada uygulanan 
hangi idam cezası o suç için cay-
dırıcı hale gelmiştir? Hayır, bilakis 
yaşam hakkı elinden alınanlar çoğu 
zaman "kahraman" ilan edilmişler-
dir. İşte bu ahvalde baştaki sorumu 
tekrarlıyorum:  “Ölüm cezasının 
geri getirilmesi çözüm müdür?”

ÖLÜM
CEZA DEĞİL,
YOK ETMEK,
YIKMAKTIR.
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ITIRAF EDELIM KI; bu fotoğrafın 
hikayesini yazmak çok zordu. Hangi 
kelime, hangi cümle, hangi anlam? 

Ama yine de bir şeyler yazmamız 
gerekiyordu.

Gerçekliğin inkarı üzerine ku-
rulmuş bu ülkenin siyasi yapısı ülke 
içindeki siyasal, düşünsel, hukuk vb. 
alanlarına damga vurmuştur. Müslü-
manlık sözleşmesiyle başlayıp Türklük 
sözleşmesine evrilen bu süreçte önce 
gayrimüslim insanlar tehcir edildi bu 
coğrafyadan.Cumhuriyetin kuruluşuyla 
birlikte var olan işgal tehlikesi ortadan 
kalkınca sözleşmenin içi daha da daral-
tılarak ırk üzerinden yeniden tasarlan-
dı. Yeni sözleşmeye göre Türk olmayan 
kişilerin bu ülkede sadece bir görevleri 
vardı. O da hizmet etmek. Yeni sözleş-
meyi bu şekilde müjdeleyen! dönemin 
adalet bakanı Mahmut Esat Bozkurt’tu. 
Müslümanlık sözleşmesi gereğinde 
şüphelenilen gayrimüslimler adına ne 
dersek diyelim bu coğrafyadan  yok 

edildiler. Türklük sözleşmesini kabul 
etmeyen Kürtler ise hukukun koruması 
dışına çıkartılıp önce yerlerinden sü-
rüldüler. Öldürüldüler. Özellikle 1990’lı 
yıllarda gözaltına alınıp kaybettirildi-
ler. Bazıları gözaltına bile alınmadan 
işkence edilmiş şekilde öldürüldü. Yani 
bu insanlar tamamen hukukun koru-
ma alanının dışına çıkartılmıştı. Hukuk 
adeta Fırat nehrini geçmemişti.

İnsanların keyfi bir şekilde 
kaçırılması, öldürülmesi veya kay-
bettirilmesinin hukukun ilgi alanına 
girmemesinin sonucu olarak Cu-
martesi Anneleri’nin sesi yankılandı 
meydanlarda. Her haftanın Cumar-
tesi günleri bu insanlar Türkiye’nin 
cezasızlık politikasını teşhir ediyor ve 
yakınlarının akıbetini faillik konusunda 
üzerinde yeterli şüphe bulunan devlet-
ten soruyorlar. 

Devletin oluşturduğu bu karanlık ve 
insan onurunu ayaklar altına alan ya-
sadışı uygulamaları sebebiyle özellikle 

uluslararası yargı mercilerinde devletle 
birlikte yargısını da mahkum eden 
takım elbiseli Don Kişot, Tahir Elçi...

Meslek hayatı boyunca insan 
hakları,diyalog kanallarının açılma-
sı,barışın tesisi için elinden geleni 
yapan,çatışmaların olduğu Sur ilçesin-
de ”Birçok medeniyete beşiklik, ev 
sahipliği yapmış bu kadim bölgede 
insanlığın bu ortak mekanında silah, 
çatışma, operasyon istemiyoruz. 
Savaşlar çatışmalar opersayonlar bu 
alandan uzak olsun diyoruz” diyecek 
kadar cesaretli bir insanı kaybettik 
2015 senesinin 26 Kasım’ında.

Hikayenin başında dedik ya,çok zor 
bir fotoğraf. 

Bu coğrafyayı,insan haklarını,kül-
türü,değerleri uğruna ölmeyi göze 
alabilecek kadar savunmaktan çekin-
meyen,herkesin sustuğu yerde gerçeği 
söylemeyi canıyla ödeyen güler yüzlü 
adamın acılı annelerin elindeki resmîni 
meslektaşlarımızın yorumuna sunduk.

Fotoğrafın Hikayesi...
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CEZASIZLIK olgusu bu coğraf-
yaya geçmişten miras kalan bir 

olgudur. Osmanlı padişahlarının katl 
yetkisi ve bu yetkiyi kullanımdan 
kaynaklanan cezasızlık Erken Cum-
huriyet Dönemi’nde farklı şekillerle-
devam etmiştir. 

1920 Yılında yaşanan Koçgiri İs-
yanı’nı bastıran Sakallı Nurettin Paşa 
hakkında TBMM bölgeye bir Heyet-i 
Tahkikiye göndermiş, heyet rapo-
runda 180’den fazla köyün tenkil 
(topluca ortadan kaldırma) edildi-
ğini belirterek Sakallı Nurettin Pa-
şa’nın açığa alınmasını talep etmiştir 
. Ancak henüz TBMM hakkında karar 
vermeden Sakallı Nurettin Paşa’nın 
Başkomutanlık tarafından açığa 
alındığı belirtilmiş, bir süre sonra 
da görevine iade edilmiştir.Sonuç 
olarak Sakallı Nurettin Paşa isyanı 
bastırırken işlediği suçlardan dolayı 
hiçbir biçimde yargılanmamış, 1924 
yılında yapılan bir ara seçimde Bursa 
Milletvekili dahi seçilmiştir.

Son çeyrek yüzyılda ise coğrafya-

mız yine ağır insan hakları ihlallerine 
tanık olmuş; zorla kaybetme, infaz, 
köy yakma ve işkence gibi suçlardan 
sorumlu tutulan kamu görevlileri ya 
hiç yargılanmamış ya da güçlükle 
açılan davalardan da beraat etmiş-
lerdir. Bunlardan Kulp, Lice, Görüm-
lü, Derik, Vartinis, Kızıltepe, Dargeçit 
davaları son yıllarda açılan davalar-
dan olup bu davalardan karara bağ-
lananlarda sanıklar beraat etmiştir. 

Cumartesi Anneleri ise barışçıl 
toplanma haklarının kamu gücüyle 
engellenmek istendiği son aylar-
daki karanlık tabloya rağmen zorla 
kaybedilen çocuklarının akıbetini 
sormaya; siyasal iktidara etkili so-
ruşturma yapma ve hakikati bulma 
ödevini hatırlatmaya devam etmek-
tedir.

Ağır insan hakları ihlalleri bu ih-
lallerle ve cezasızlık olgusuyla mü-
cadele eden bir avukat profili de 
yaratmıştır. Tahir Elçi bu profil için-
de yer alan, bu profilin öncüsü du-
rumundaki bir avukattı. Digor’dan 

Kızıltepe’ye, Cizre’den Yüksekova’ya 
nerde bir hak ihlali olmuşsa davayı 
ısrarlı bir biçimde takip eder, sonuç 
alamazsa da davayı Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne taşırdı. Bu 
açıdan Tahir Elçi’yicezasızlıkla mü-
cadeleye hayatını adayan bir avukat 
olarak görmek abartı sayılmayacak-
tır.

Ancak ne yazık ki; Tahir Elçi’yi 28 
Kasım 2015 tarihinde, Diyarbakır’da, 
Dört Ayaklı Minare dibinde henüz 
yargı tarafından faili/failleri tespit 
edilmemiş bir cinayetle kaybettik. 
Aradan 3 yıldan fazla zaman geçme-
sine rağmen soruşturmada bir ilerle-
me kaydedilmedi. Maalesef hayatını 
cezasızlıkla mücadeleye adayan Ta-
hir Elçi de failinin cezasız bırakıldığı 
bir cinayet sonucu hayatını kaybetti.

Tahir Elçi’nin failini/faillerini bu-
lup yargılamak siyasal iktidarın asli 
görevidir. Siyasal iktidara bu göre-
vini hatırlatmak ve hakikati bulmak 
için hukuk mücadelemiz devam 
edecek.

Fotoğrafa bakınca adı: Tahir Elçi 
ünvanı: avukat içtenliği ile gü-

lümserken bir fotoğraf karesi  ne 
kadar aydınlatılabilinirse o kadar 
aydınlık bir kişi görüyoruz. Peki 
hepsi bu kadar mı. Elbette ki değil. 
Ne çok hikayesi vardır gerçeklik ve 
adalet arayışlarının oysa.

Baktığımız görsel 1977’de Ar-
jantin’in Mayıs meydanında kirli sa-
vaşın gerçekleştiği diktatörlük yılla-
rında adalet arayışındaki kadınların 
gözaltında kaybettirilen çocukları-
nın bulunması için düzenlediği bir 
toplanmadan değil, 2015 senesi 28 
Kasım günü Diyarbakır dört ayaklı 
minare altında düşünce özgürlü-
ğünden/başından vurularak katl 
olmanın fotoğrafıdır bu. Bir dünya 

hayal edin /ki eminim ki ederken 
zorlanırsınız/  bütün meslek hayatı 
boyunca insan hakları mücadelesi 
veren bir barış elçisi ve hak savu-
nucusu; doğanın, tarihin yok olma-
ması adına dört ayaktan tarihinin 
dibinde herkesin gözünün önünde 
ve bir kısım da göz altında alenen 
kaybettirilen bir yer.

Hiç kolay değildir hak, ada-
let arayışının üstün zafer ödülüne 
mazhar olmak hele ki canı pahası-
na elde ediliyorsa. Üstelik failler de 
bulunamazken. Sadece bir iyi bir 
yer hayal edin diyorum. Fotoğrafa 
bakıp hayal ederseniz bu yerin adı 
distopya olur o zaman. İşte ne yazık 
ki yaşadığımız bu distopya hepimi-
zin yaşam alanı. 1977 lerde anneler 

kayıp çocuklarının akibetimizi sor-
gularken 2019 Türkiye’sinde da ço-
cuklar babalarının faillerini arıyor.

Hak arayışları ve insan hakları 
savunuculuğu bu kadar kötü bir 
şey değildir ki bu kadar ağır bede-
li olan. Hiç kimse hak peşindeyken 
haksızlığa uğratılmazlar, modern 
dünyadaki hiç bir din ideoloji siyasi 
ve felsefi düşüncede yaşam hakkı 
savunucusunun yaşam hakkından 
edilmesi yoktur. Haklar tarihsel sü-
reçlere göre hayatı kolaylaştıracak, 
en iyisi olana kadar iyileştirilme 
ve geliştirilme içerisinde olmalıdır. 
Tam aksine en temel olan yaşam 
hakkının ortadan kaldırılması ola-
rak tanımlanamaz ve bu şekilde hiç-
bir adalet tesis edilemez. Saygıyla.

Yorumlar
Av. Erkan Şenses

Av. Nesrin Bilge
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FOTOĞRAFA ilk baktığımda 
“Tahir, Tahir’in failini arıyor” 

sözleri döküldü dudaklarımdan...
Zira sayın Tahir ELÇİ için yaşam 

aynen böyleydi...
Belli kişilerin belirsiz!!!
kişilerce katledilmesine/kaYbe-

dilmesine asla duyarsız kalmadı...
Buna maruz bırakılan mağ-

durları HEP kendisi bildi ve öyle 
(mücadele içinde) yaşadı...

İnandığı değerler uğruna mü-
cadele etmekten asla çekinmedi, 

korkmadı, kaçmadı...
Tek kaygısı sorumluluğunu 

taşıdığı halkına karşıydı...
Halkının onurlu bir yaşam için 

gösterdiği direnişte de onları asla 
yalnız bırakmadı ve kendisine 
yönelen karanlık güçlere de aynı 
şekilde haykırdı: sizin ağababa-
larınızdan korkmadık, sizden de 
korkmuyoruz...

ve bu sözler Tahir’in halkının 
kalbine doğru alacağı sonsuzluk 
yolculuğunun bileti oldu...

şair demişti:
Yaşam ve ölüm
İki hasım şimdi
İki şüpheli şahıs
Her an birisindir
Her an ikisi...
Ölümde biri olursunuz ancak 

arkanızdan gelenlerin mücade-
lenize sahip çıkacaklarını bili-
yorsanız sonsuz yaşamdasınız 
demektir...

Ve Tahir ELÇİ o gün Amed mey-
danından sonsuzluğa uğurlandı.

AĞIR VE CIDDI bir hak ihlali 
olarak gözaltında zorla kaybetme 

insanlığın bir utancı, uygarlığımızın 
kara deliğidir. Bu nedenle hakikat ve 
adalet mücadelesi yürüten Cumartesi 
Anneleri sadece Türkiye’nin değil tüm 
dünyanın yüz akı ve onurudur. Taşıdığı 
değerler ve sahip olduğu doğası ge-
reği eylemleri hiçbir şekilde yasaklan-
mamalı ve engellenmemelidir. Ancak 
hükümet tarafından hedef gösteril-
dikten sonra Cumartesi Anneleri’nin 
İstanbul’da 700 haftadır süregelen 
ayrıca Diyarbakır ve Batman’daki kayıp 
yakınlarının adalet arayışı engellen-

meye devam ediyor. Bilinmelidir ki 
Anneler istedikleri her yerde, istedik-
leri her zaman hakikati dile getirirler, 
akıl ve vicdanlara seslenirler. Hiçbir 
vicdan buna karşı çıkamaz.

Doksanlı yıllarda işlenen faili 
meçhul cinayetlerin ve gözaltında 
kayıpların aydınlatılması ve faillerinin 
bulunması için hak savunuculuğunu 
yapan ve aralıksız olarak mücadele 
eden dostumuz Tahir Elçi Cumartesi 
Anneleri’nin hep yanında oldu. Hayatı 
boyunca cezasızlıkla mücadele ederek 
çok sayıda olayın aydınlatılmasını 
sağladı. İnsan hakları ve ifade özgürlü-

ğünden taviz vermeyen Tahir Elçi bu 
değerleri canı pahasına savunurken, 
faili meçhul bir kurşunla çok sevdiği 
kentin kalbinde Diyarbakır’ın Sur 
İlçesi Dört Ayaklı Minare’nin dibinde 
katledildi.

90’lı yıllarda başlayıp günümüze 
kadar tüm ağırlığıyla devam eden 
faili meçhullere, gözaltında kayıp ve 
işkencelere, köy yakmalara, zorunlu 
göçlere ve ağır yaşam hakkı ihlallerine 
Tahir ELÇİ’ nin sırt çevirmeden sırtladı-
ğı sorumlulukların bilinciyle bizler de 
dava arkadaşları olarak hiçbir zaman 
sırt çevirmeyeceğiz.

TAHIR Elçi, “Nezaket, titizlik, 
cesaret, emek sözcüklerinin vücut 

bulmuş hali” Sevgili Tahir, adalet arayışı 
ve mücadelesini malesef canıyla ödedi. 
Özellikle faali meçhul cinayetlerin aydın-
latılması konusunda çok sayıda davada 
büyük bir emek ve özcveriyle çalıştı. bazı 
gerçeklerin karanlıkta kalmasına engel 
olsu. Ulusal ve uluslararası ölçekteki 
platformlarda adalet arayışını yüksek 
ve korkusuz bir sesle dile getirmiş güç 

odaklarına karşıda hiçbir zaman sözünü 
esirgememiş, Haksızlıkların üzerine git-
mekte bir an bile tereddüt etmemiştir.
Karanlık ellerin onu hedef almaları, 
onun mücadele heyecanını dahada 
arttırmıştır. Gerçekleri en yalın bir 
şekilde haykırmış, dosta da düşmana 
da mücadelenin adeta öğretmenliğini 
yapmıştır. Bu öğreticilik onun canına 
mal olmuşsa da geriye kalan adalet 
emekçilerine bir miras bırakmıştır. Bu 

mirası, onun hedefleri ve idealleri geç 
de olsa mutlaka gerçekleştirecektir. Bu 
mirası yeni nesillere aynı zamanda ciddi 
bir sorumluluk bıraktı. bu sorumluluğun 
gereği yerine getirilse tahir elçi hep 
yaşayacak ve ölümsüz kalacaktır. Tahir 
Elçi’nin ideallerini yaşatacak olan şey 
genç meslektaşların onun mücadele 
ruhunu rehber etmeleridir. Geriye geti-
remeyiz ama mücadelesini yaşatabiliriz. 
Saygıyla ve minnetle anıyorum.

Yorumlar
Av. Zedan Ekmen

Av. Devran Yıldız

Av. Ayvaz Turgut

EVLATLARININ kim tarafından  kaybettirildiğini bilme-
yen annelerin, bunların belirlenmesi ve ortaya çıkartıl-

ması için uğraşan hekimlerinin de ne yazık ki aynı akıbetle 
kaybedilişinin göstergesidir. Vazifesi zehrin panzehirini 
bulmak olan profesörün, panzehiri araştırmaktan ziyade, 
kendi asli vazifesini sessiz bir şekilde hatırlatan yüreği ya-
ralı annelerin sesini kısmıya çalışması ne hazin bir son.

GÖZALTINDA kaybolan çocuklarının bulunması ve so-
rumluların ortaya çıkarılıp yargılanması talebiyle top-

lanan annelerin; Faili meçhul cinayetlerin aydınlanması ,suç 
faillerinin bulunup yargılanması ve cezalandırılması için ken-
dileriyle gönül birlikteliği eden , hayatının büyük bir kısmını 
insan hakları mücadelesine adamış olan Tahir Elçi ile hala 
aynı göğe baktığımızın vurgusunu yaptığı bir fotoğraf karesi.

Av. Emrullah Aslan Av. Akif Ekinci
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GİRİŞ

A- 6302 Sayılı Kanunla Tapu Kanununun 35. Maddesinde Yapılan Değişiklik  Çerçeve-
sinde Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Edinimi

1- Hukuki İşlemle Edinilen Taşınmazlar Bakımından Aranan Şartlar
  a- Karşılıklılık İlkesine Yer Verilmemesi
  b- Miktar, Yer ve Amaç Yönünden Getirilen Sınırlamalar
  c- İdari Makamların Yetkileri Yönünden Getirilen Sınırlamala
  
2- Miras Yoluyla Edinilen Taşınmazlar Bakımından Aranan Şartlar
 B- Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Ediniminde Başvuru ve İzlenen Yöntem  

       
SONUÇ

KKTC: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI
TKGM: TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TVK: TÜRK VATANDAŞLIK KANUNU

YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE
TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNİ HAK EDİNMESİ

İÇİNDEKİLER

KISALTMA CETVELI
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TOPRAK UNSURU, bir devle-
tin ana unsurlarından birisidir. 
Durum böyle olunca hiçbir 

devlet, ülkesinde yabancı kişilere sı-
nırsız biçimde taşınmaz edinmeleri-
ne izin vermez. Yabancının taşınmaz 
edinimi, tamamen yasaklanabilece-
ği gibi bir takım sınırlamalarda geti-
rilebilir. Bazı ülkeler bu konu hakkın-
da çok katı kurallar koyarken, bazı 
ülkeler ise daha esnek düzenlemeler 
getirmektedirler. Yabancıların taşın-
maz edinme konusu,ülkemizde ev-
velden beridir tartışılan bir konudur 
ve bu konuda, sıklıkla mevzuat de-
ğişiklikleri yaşanmıştır. Yabancıların 
taşınmaz edinme konusu ülkenin 
ekonomik, sosyal ve egemenlik hak-
larıyla  yakından ilgili olduğundan 
dolayı, Anayasal denetime tabidirve 
Anayasa Mahkemesi de konuyla ilgi-
li, defalarca iptal kararları vermiştir. 
Yabancıların ülkemizde taşınmaz 
edinmeleri, ülkemize ciddi miktar-
larda döviz getirmesi hasebiyle, ülke 
ekonomisini yakından ilgilendirir. Bu 
ekonomik kaygılar sonucunda, ko-
nuyla ilgili esnek düzenlemeler geti-
rilmeye çalışılsa da, Anayasa Yargısı 
sayesinde bir takım sınırlamalarda 
getirilmiştir. Yabancıların ülkemizde 
taşınmaz edinmeleri, devletin ege-
menlik haklarını yakından ilgilendir-
diğinden, çok esnek düzenlemelerin 
getirilebileceği bir konu değildir.

Türk hukukunda yabancı kişi-
lerin taşınmaz edinmeleri konusu, 
son derece karmaşık bir şekilde 
düzenlenmiştir. 1982 Anayasasının  
35. maddesinde, yabancı vatandaş 
ayrımı yapılmaksızın herkesin, mül-
kiyet ve miras haklarına sahip oldu-
ğu belirtilmesinin ardından, kamu 
yararı amacı güderek ve kanuni dü-

zenlemelerle hakkın kullanımının 
sınırlandırılabileceğibelirtilmiştir. 
Anayasanın 16. maddesinde ise te-
mel hak ve hürriyetlerin, yabancılar 
için, milletlerarası hukuka uygun 
olarak kanunla sınırlanabileceği be-
lirtilmiştir. Yabancıların Türkiye’de 
taşınmaz edinmeleri konusu üzerin-
de, esas itibarıyla 22.12.1934 tarihli 
ve 2644 sayılı Tapu Kanunu’nda  ele 
alınmaktadır. Bu Kanunun yanında; 
2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve 
Güvenlik Bölgeleri Kanunu , 1062 
sayılı Mukabele-i Bil misil Kanunu , 
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları 
Kanunu  ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik 
Kanunu  gibi bir kısım kanunlarda 
da konuyla ilgili özel hükümlere yer 
verildiği görülmektedir. Dolayısıy-
la bazen genel şartlar bakımından, 
mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinme-
de, hiçbir engeli bulunmayan ya-
bancılar, belirtilen özel kanunlarda 
ki kısıtlamalara takılabilmektedirler.

Tapu Kanunun da, öteden beri 
değişiklikler yapıldığını yukarıda 
belirtmiştik.2644 sayılı Tapu kanu-
nunun35. maddesinde 03.05.2012 
tarihinde de 6302 sayılı Kanunla son 
derece önemli değişiklikler gerçek-
leştirilmiştir. Bu çalışmada, daha çok  
yabancıların taşınmaz edinme konu-
sunda yapılan değişiklikler netice-
sinde ortaya çıkan hukuki atmosfer, 
incelenecektir. Yeni düzenlemenin 
getirdiği yabancı kişilerin taşınmaz 
edinmedeki koşullar ve sınırlamalar 
da incelenmeye çalışılacaktır.

A- 6302 Sayılı Kanunla Tapu 
Kanununun 35. Maddesinde Yapı-
lanDeğişiklik Çerçevesinde Yaban-
cı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşın-
mazEdinmeleri

Anayasanın 66. maddesinde ve 
5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanu-
nu uyarınca,Türk vatandaşlığınıka-
zanamayan kişiler, yabancı gerçek 
kişi olarak adlandırılırlar. Yabancı 
gerçek kişiler, Tapu Kanununun 35. 
maddesi uyarınca ülkemizde taşın-
maz ve sınırlı ayni hak edinebile-
ceklerdir.Kanun koyucu tarafından 
03.05.2012 tarihinde kabul edilen 
6302 sayılı Kanunun 1. maddesiy-
le Tapu kanununun35. maddesin-
de son derece önemli değişiklikler 
yapılmıştır. Bu değişikliklere göre 
183 ülke vatandaşı karşılıklılık şartı 
aranmaksızın, Türkiye de taşınmaz 
ve sınırlı ayni hak edinebileceklerdir. 
Yapılan bu değişikliğin amacı, ülke-
mize yabancı yatırımcının gelerek 
piyasalara döviz girdisi sağlanılma-
sıdır. Dolayısıyla yapılan değişikliğin, 
ekonomik nedenlerden dolayı yapıl-
dığı söylenebilir.

Yabancıların ülkemizde taşınmaz 
mülkiyeti ve ayni hak edinmelerin-
de, önemli bir hususta, mülkiyet, 
sınırlı ayni hak taşınır mal ve taşın-
maz mal kavramlarıdır.Ayni hak, bir 
eşya üzerinde doğrudan doğruya 
hakimiyet sağlayan ve herkese karşı 
ileri sürülebilen bir haktır. Ayni hak-
ların en geniş yetki veren çeşidi mül-
kiyet hakkıdır. Kişiye eşya üzerinde 
kullanma, yararlanma ve tasarruf 
yetkisi verir. Sınırlı ayni haklar ise, 
kişiye eşya üzerinde sınırlı bir yet-
ki verir. Bunlar; irtifak hakları, rehin 
ve taşınmaz yüküdür. Yabancıların 
rehin dışında öteki sınırlı ayni hak 
edinmeleri serbesttir. Rehin, alacak-
lıya borç ödenmediği takdirde malı 
satıp borcunu alma imkanı veren bir 
sınırlı ayni haktır. Hiçbir şekilde mül-
kiyet alacaklıya geçmez. Dolayısıyla, 

Av. Abdulselam ADAK

GIRIŞ
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rehin hakkındaki bu kısıtlama, yer-
siz bir kısıtlamadır. Bir diğer önemli 
hususta, taşınır taşınmaz ayrımıdır. 
Bir eşya özüne zarar verilmeden bir 
yerden bir yere taşınabiliyorsa bu 
taşınır maldır. Taşınması mümkün 
olmayanlar ise taşınmaz mallardır.
Taşınmaz mallar; Araziler bağımsız 
ve sürekli haklar ve kat mülkiyetine 
tabi bağımsız bölümlerdir.

6302 sayılı Kanunla Tapu kanunu-
nun 35. maddesinde yapılan değişik-
liğin, yabancı gerçek kişilerin taşın-
maz mülkiyetini kazanmaları hukuki 
işlemle ve miras yoluyla olmak üzere 
iki başlık altında incelenecektir.

1- Hukuki İşlemle Edinilen Taşın-
mazlar Bakımından ArananŞartlar

a- Karşılıklılık İlkesine Yer Verilmemesi

Karşılıklılık, minimum iki ülke 
arasında uygulanan bir ilkedir. Kar-
şılıklılık ilkesinde bir ülke, diğer ülke 
vatandaşına belli bir hak ve yetki 
tanıyacağı zaman, diğer ülkenin de 
kendi vatandaşlarına aynı mahiyet-
te hak yetki tanımasını şart koşar.  
Bir diğer ifadeyle, eğer bir yabancı 
bir ülkede bazı haklardan yararla-
nıyorsa, aynı şekilde diğer ülkenin 
vatandaşı da bu yabancının kendi 
ülkesinde aynı mahiyetteki haklar-
dan yararlanabiliyor olması gerek-
mektedir. Tapu Kanunu, ilk olarak 
1934 de kabul edilmiştir. Kabuledil-
mesinden bu yana karşılıklılık ilkesi, 
yabancı gerçek kişilerin ülkemizde 
taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni 
hak edinme konusundaki temel 
prensiplerin biriydi. Ancak Türk ya-
bancılar hukukunun önemli bir ku-
ralı olan karşılıklılık ilkesi, 6302 sayılı 
kanunla değişikliğe uğrayan Tapu 
kanununun 35. maddesinde düzen-
lenmemiştir Bahsi geçen maddenin 
1. fıkrasının ilk cümlesinde; kanu-
ni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, 
uluslararası ikili ilişkiler yönünden 
ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği 
hallerde Bakanlar Kurulu tarafından 
belirlenenülkelerin vatandaşı olan 
yabancı uyruklu gerçek kişilerin Tür-
kiye’detaşınmaz ve sınırlı ayni hak 

edinebilecekleri düzenlenmiştir. 
Kanun maddesinden de anlaşıldığı 
üzere kanuni sınırlamalara uyulması 
mevzusu, tapu kanunun ilk halinden 
beri düzenlenmektedir. Karşılıklılık 
ilkesinin kaldırılması, kanaatimizce 
pek isabetli olmamıştır. Bu şartın 
kaldırılmasından itibaren, ülkemiz-
de yabancıların aşırı şekilde taşın-
maz edindikleri görülmektedir. Bu 
durum, ekonomik açıdan gelişme 
sağlasa da, devletin egemenlik hak-
larına pek uygun düşmediği ortada-
dır. Aynı zamanda yapılan bu düzen-
leme, devletler genel hukukunun bir 
ilkesi olan mütekabiliyet ilkesine de 
aykırı bir düzenlemedir.

Karşılıklılık ilkesinin kaldırılması 
üzerine yabancıların, ülkemizde sı-
nırsız şekilde taşınmaz edinebilecek-
leri düşünülebilir. Ancak, bu yanlış 
bir düşüncedir. Karşılıklılık ilkesinin 
kaldırılması, yabancıların ülkemizde 
taşınma edinmelerini kolaylaştır-
mıştır. Ancak, bir takım şartlar ve sı-
nırlamalar varlığını sürdürmektedir. 
Yabancıların, ülkemizde taşınmaz 
edinmeleri için Bakanlar Kurulunun 
belirlediği ülke vatandaşlarından 
olmaları gerekmektedir. Bakanlar 
Kurulu, bu ülkeleri ülkemizin men-
faatlerini göz önünde bulundurarak 
belirlemektedir. Bununyanısıra Ba-
kanlar Kurulu, ülke menfaatlerinin 
gerektirdiği durumlarda yabancıla-
rın taşınmaz edinimlerini; ülke, kişi, 
coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, 
nitelik,  yüz ölçümü ve miktar olarak 
belirleme sınırlandırma kısmen veya 
tamamen durdurma ve yasaklama 
yetkisine sahiptir. Özetle, karşılıklılık 
ilkesi kalkmış ve kimlerin ülkemizde 
taşınmaz edineceklerini ve bu ko-
nuyla ilgili sınırlamaları belirleme 
yetkisi, Bakanlar Kurulunun takdir 
yetkisine bırakılmıştır. Ancak, çok 
önemli bir konu olan yabancıların 
ülkemizde mülkiyet ve sınırlı ayni 
hak elde etme konusunun, Bakan-
lar Kurulu kararının takdir yetkisine 
bırakılmasından ziyade, karşılıklılık 
şartı gibi objektif, kanuni bir düzen-
lemenin yapılması daha uygun olur-
dudüşüncesindeyim.

Hangi ülke vatandaşlarının ülke-
mizde taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı 
ayni hak edinebilecekleri, başka bir 
deyişle Bakanlar Kurulunun belirle-
diği ülkelerin hangileri olduğu, Tür-
kiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/
Konsoloslukları ve Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğüne başvurularak 
öğrenilebilir. Gizlilik esası gereği, 
Bakanlar Kurulunun belirlediği ül-
kelerin listesi açıklanmamaktadır. 
Daha önceki yasal düzenlemelere 
bakıldığında, Arap ve İslam ülkeleri-
nin ülkemizde taşınmaz edinmeleri 
mümkün değildi.  Ancak, 2012 yı-
lında 6302 sayılı kanunun meydana 
getirdiği değişiklikler neticesinde, 
Suriye hariç olmak üzere Arap ve 
İslam ülkeleri ülkemizde taşınmaz 
edinebilmektedirler.

b- Miktar, Yer ve Amaç Yönün-
den Getirilen Sınırlamalar 

5782 sayılı Kanunla değiştirilen 
Tapu Kanunu’nun 35. maddesi uya-
rınca yabancı gerçek kişilerin edin-
diği taşınmazlar; amaç, miktar ve 
yer olmak üzere sınırlandırılmıştı. 
Bu düzenlemeyle yabancı gerçek ki-
şiler, uygulama imar planı ve mevzi 
imar planında işyeri veya mesken 
olarak tescil edilen taşınmazları edi-
nebilirlerdi. Ayrıca, miktar bakımın-
dan ise yabancıların edinebilecekleri 
taşınmazlar, ülke genelinde  toplam 
2.5 hektar ile sınırlıydı. Merkez ilçe 
ve ilçelerde ise imar planında kalan 
taşınmazların ancak %10 unu edine-
bilmekteydiler.

6302 sayılı Kanunla değiştirilen 
Tapu Kanunu’nun 35. maddesi, uya-
rınca, yabancı gerçek kişilerin ülke-
mizde taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı 
ayni hak edinmeleri,taşınmaz rehni 
dışında ciddi şekilde kolaylaştığı gö-
rülmektedir. Ülkemizde yabancıların 
taşınmaz edinimleri, ülke ve ilçe ba-
zında sınırlamalara tabi tutulmuştur. 
Düzenlemelere göre yabancıların ül-
kemizde taşınmaz ve sınırlı ayni hak 
edinmeleri, ülke bazında 30 hektar 
kadardır. Ancak bu sayıyı Bakanlar 
Kurulu, 60 hektara kadar çıkarabilir. 
Çok ciddi bir artış söz konusudur. Ta-

Batman Barosu Yayın Organı 20 | Bülten Sayı: 13 - 2018



şınmaz edinmek isteyen yabancının 
taşınmaz ve sınırlı ayni haklarının 
toplam alanının, ilçedeki özel mül-
kiyete tabi taşınmaz ve sınırlı ayni 
haklarının toplam yüzölçümünün 
%10 unu geçmemesi gerekir. He-
saplamalar yapılırken, özel mülkiye-
te tabi olmayan taşınmazlar dikkate 
alınmaz. Özel mülkiyete tabi olma-
yan taşınmazlar şunlardır:

- Devlete ait taşınmazlar,
- Belediye, İl Özel İdaresi ve 

Köylere ait olan taşınmazlar,
- Devlet ve Kamu tüzelkişilerine 

ait olan ormanlar, meralar, yay-
laklar, kışlaklar, otlak ve çayırlar

- Hükümet, belediye, karakol, 
okul binaları, köy odası, hastane 
veya diğer sağlık tesisleri, kütüp-
hane, kitaplık, namazgâh, cami 
genel mezarlık, çeşme, kuyular, 
yunak ile kapanmış olan yollar, 
meydanlar, pazar yerleri, parklar 
ve bahçeler ve boşluklar. Özel mül-
kiyete tabi alanlara gelen %10 luk 
sınırla yabancılar eski düzenleme-
lere nispeten daha fazla taşınmaz 
edinebilmektedirler.

5782 sayılı Kanunla değiştiri-
len Tapu Kanunu’nun 35. maddesi 
uyarınca, yabancı gerçek kişilerin 
ülkemizde taşınmaz edinmeleri ko-
nusuna, amaç unsuru bakımından 
sınırlamalar getirilmişti. Bu düzenle-
meyle yabancı gerçek kişiler sadece 
işyeri veya mesken olarak taşınmaz 
edinebilmekteydiler. 6302 sayılı ka-
nunla değiştirilen Tapu kanunun 35. 
maddesinde ise, işyeri veya mesken 
ayrımı kaldırılmış, yabancı gerçek ki-
şiye  her türlü amaçla taşınmaz edi-
nebilme imkanı sağlanmıştır. Ancak, 
bu düzenlemede de yapılı ve yapısız 
taşınmaz ayrımına gidilmiştir. Ön-
ceki düzenlemelerin aksine, yapılı 
taşınmazlarda amaç unsuru bakı-
mından herhangi bir sınırlama bu-
lunmamaktadır. Yabancı gerçek ki-
şiler, yapılı taşınmazlarını işyeri veya 
mesken dışında başka bir amaçla 
da kullanabilmektedirler. Yapısız ta-
şınmaz edinen gerçek kişiler ise bu 
taşınmaz üzerinde gerçekleştirmeyi 
planladıkları projeyi iki yıl içinde il-

gili bakanlığa sunmak zorundadır-
lar. Kanunda sadece ilgili bakanlık-
tan söz edilmektedir. Bu bakanlığın 
hangisi olduğu belirtilmemektedir. 
Bu nedenle, edinilen taşınmazın ni-
teliğine göre ilgili bakanlık değişe-
cektir. Örneğin, yabancı tarım arazisi 
almışsa, projeyi sunacağı bakanlık, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğıdır. Projeyi sunmalarının ardından 
ilgili bakanlık projenin başlama ve 
bitiş sürelerini onayladıktan son-
ra beyanlar hanesine kaydedilmek 
üzere projeyi tapu müdürlüğüne 
göndermelidir. Projenin uygulanıp 
uygulanmadığının takibi de ilgili 
bakanlık tarafından yapılmaktadır.
Sonuç olarak yapısız taşınmaz edin-
mek isteyen bir yabancı, ancak proje 
sunduğu takdirde söz konusu taşın-
mazı edinebilecektir. Konuyla ilgili 
yapılan kanuni düzenlemelerin ek-
sik olduğu ortadadır. Konunun öne-
mi dolayısıyla, daha ayrıntılı bir ka-
nuni düzenlemenin yapılması daha 
isabetli olurdu.

Ayrıca, 2565 Sayılı Askeri Yasak 
Bölge ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu 
uyarınca askeri yasak bölgelerde, 
yabancıların taşınmaz mülkiyeti ve 
sınırlı aynihak edinmeleriimkansız-
dır. Ayrıca, askeri yasak bölgelere ya-
kın olan yerler veya stratejik öneme 
sahip noktalarda, yabancıların taşın-
maz edinmemelerine ve  bu yerleri 
izinsiz kiralamamalarına Genel Kur-
may Başkanının teklif etmesi üzeri-
ne Bakanlar Kurulu tarafında karar 
verilebilir. Yabancı kişilerin edinmek 
istedikleri taşınmazların, yukarıda 
belirtilen alanlarda bulunmaması 
gerekmektedir . 

Ayrıca, Bakanlar Kurulunun be-
lirlediği özel güvenlik ve stratejik 
alanlarda da yabancıların, taşınmaz 
edinmeleri mümkün değildir. Örne-
ğin Bakanlar Kurulu, kamu yararı ve 
ülke güvenliğini sebep göstererek 
Hatay Kilis Mardin  Gökçeada veBoz-
caada da yabancıların taşınmaz edin-
melerine müsaade etmemekteydi. 
Ancak, daha sonra Mardin, Hatay, 
Çanakkale, Kilis illerinde sınırlama 

kaldırılmıştır. Yabancılar, bu illerden 
taşınmaz edinebilmektedirler.

Ülkemize sınır ülkelerin vatan-
daşları, kendi ülkelerine sınır illeri-
mizden taşınmaz edinemezler.

Yunanistan  (sınır ve sahil illeri-
mizden): Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, 
İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balı-
kesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, 
Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Kilis, 
Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, 
Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Arda-
han, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, 
Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, 
Bartın, Zonguldak, Düzce, Sakarya.

Bulgaristan: Edirne ve Kırklareli 
illerimizde;

Irak: Şırnak ve Hakkari illerimizde;
İran: Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır ille-

rimizde;
Azerbaycan: Iğdır ilimizde;
Gürcistan: Ardahan ve Artvin il-

lerimizdetaşınmaz edinemezler.  
 
Ülkemizde yabancıların, taşın-

maz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak 
edinmeleri konusunda, bir takım 
özel durumlar mevcuttur. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında “İki Ülke Vatandaşlarına 
İlave Kolaylıklar Tanınmasına İliş-
kin Anlaşma” ve Bakanlar Kurulu 
Kararı uyarınca; Kuzey Kıbrıs Türk 
Vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarına tanınmış olan haklar-
dan aynen faydalanırlar. Yabancıların 
taşınmaz edinmeleri  için düzenle-
nen  kanuni sınırlandırıcı hüküm-
lerden muafiyetleri söz konusudur. 
Vatansız kişiler ise, ülkemizde genel 
olarak her türlü taşınmaz edinebi-
len ülke vatandaşları hakkında uy-
gulanan düzenlemelere tabidirler. 
Vatansızların, vatansız olduklarını 
gösteren belgeyi tapu müdürlükle-
rine sunmaları gerekmektedir. Çifte 
vatandaşların sahip olduğu vatan-
daşlıklarda biri Türk vatandaşlığı ise 
bu kişi Türk vatandaşlarının taşın-
maz edinmelerindeki usule tabi olur. 
Çifte vatandaşlığı olan kişinin Türk 
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vatandaşlığı yoksa, farklı ülkelerin 
vatandaşlıklarında bulunuyorsa, ül-
kemizle en yakın ilişki içinde olan 
ülkenin vatandaşlığı esas alınır ve ta-
şınmaz edinimini bu ülkenin usulleri 
dikkate alınarak gerçekleştirilir.

 
Geçmiş yıllarda, yunan asıllı 

yunan vatandaşlarının, ülkemizde 
taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni 
hak edinmeleri Mukabelei Bil Misil 
kanunu uyarınca önemli kısıtlama-
lar içermekteydi. Günümüzde ise 
Yunan asıllı Yunan vatandaşlarının, 
ülkemizin sahilde bulunan yerleri ve 
Yunanistan sınırında bulunan yerleri 
bakımından kısıtlamalar mevcuttur. 
Bu yerlerde, taşınmaz mülkiyeti ve 
sınırlı ayni hak kurmaları yasaklan-
mıştır. Türk asıllı yunan vatandaşları 
ise, her türlü taşınamaz edinebilen 
yabancı vatandaşların hükümle-
rine tabidirler. Suriye ile de 1939 
Hatay’ın anavatana katılmasından 
beri, taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı 
ayni hak edinme konusunda sınırla-
malar olmuştur. Mukabelei Bil Misil 
kanunu uyarınca Suriyelilerin ülke-
mizde taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı 
ayni hak edinimleri yasaklanmıştır. 
Günümüzde de Bakanlar Kurulunun 
belirlediği taşınmaz edinebilecek ül-
keler listesinde Suriye vatandaşları 
bulunmamaktadır. Bulgar, Arnavut 
ve Lübnan vatandaşlarının ülkemiz-
de taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni 
hak edinmeleri önceden sınırlama-
lara tabiydi. Ancak, günümüzde her-
hangi bir sınırlama bulunmamakta-
dır. Doğumla Türk vatandaşı olup, 
çıkma izniyle Türk vatandaşlığından 
ayrılanlara ve 3. dereceye kadar alt-
soylarına mavi kartlılar denir. Mavi 
kartlılar Türk Vatandaşlık kanunu 28. 
maddede belirtilen 5 husus dışında 
Türk vatandaşları ile aynı hükümlere 
tabidirler. Taşınmaz mülkiyeti ve sı-
nırlı ayni hak edinme konusu TVK 28 
de belirtilen hususlardan değildir. 
Dolayısıyla mavi kartlıların taşınmaz 
mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edin-
meleri konusu, Türk vatandaşlarının 
tabi olduğu hükümlere göre taşın-
maz edinirler. 1. Dünya Savaşı ve 
Kurtuluş Savaşında casusluk yapan 

veya vatandaşlık gereklerini yerine 
getirmeyenlere, kaçak ve yitik kişiler 
denilmektedir. Devlet bu kişilerin 
mallarına el koymuştur ve ülkemiz-
de taşınmaz edinmeleri yasaklan-
mıştır. Aynı şekilde Osmanlı haneda-
nından gelenlerinde taşınmazlarına 
el konulmuş ve ülkemizde taşınmaz 
edinmeleri yasaklanmıştır. Son ola-
rak kanunda belirtilen 150 kişinin 
de ülkemizde taşınmaz edinmeleri 
yasaklanmıştı. Ancak daha sonra bu 
düzenleme, geçmişe yönelik orta-
dan kalkmıştır.

 
c- İdari Makamların Yetkileri 

Yönünden Getirilen Sınırlamalar

6302 sayılı kanunla değiştiri-
len Tapu Kanununun 35. maddesi 
uyarınca, yabancı kişilerin, ülke-
mizde taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı 
ayni hak edinmeleri konusunda, 
idarenin yetkilerinin ikiye ayrıldığı 
görülmektedir. Bu yetkilerden ilki-
ni, idarenin yabancıların taşınmaz 
mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinme-
leri konusunda belirtilen koşulların 
sağlanıp sağlanmadığının denet-
lenmesi oluşturur. Tapu kanunu-
nun 35. maddesinde belirtilen bu 
yetki kapsamında, maddede belir-
tilen hükümlere aykırı edinimler, 
amaç unsuru bakımında aykırılık 
tespit edilen ve bu durumun süresi 
içerisinde ilgili bakanlığa bildiril-
mediği edinimler,  süresi içerinde 
projesi gerçekleştirilmemiş yapısız 
taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinim-
lerinin Maliye Bakanlığının vereceği 
en fazla 1 yıl süre içerisinde tasfiye 
edilmeleri gerekmektedir. Bu süre 
içerisinde, malik tarafından tasfiye 
edilmeyen taşınmazlar ise idare ta-
rafından tasfiye edilir ve bedeli hak 
sahibine ödenir.

Yabancıların ülkemizde taşınmaz 
ve sınırlı ayni hak edinme konusun-
da, idareye tanınan ikinci yetkiyi Ba-
kanlar Kurulu kullanır. 6302 sayılı ka-
nunla karşılıklılık ilkesi kaldırılmıştır. 
Ancak, yabancıların taşınmaz edi-
nimi konusunun önemine binaen 
Bakanlar Kuruluna geniş sınırlama 

yetkisi verilmiştir. Bunun nedeni, ya-
bancıların taşınmaz edinimi konusu 
devletin egemenlik haklarını yakın-
dan ilgilendirdiğinden, muhtevası 
gereği konu hakkında geniş serbest-
liğin bulunması mümkün değildir. 
Tapu kanununun 35. maddesinin 
3. fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu; 
ülke menfaatlerinin gerektiği hal-
lerde yabancı gerçek kişilerin taşın-
maz ve sınırlı ayni hak edinimlerini; 
ülke, kişi, coğrafi bölge,  süre,  sayı, 
oran, tür, nitelik, yüzölçümü ve mik-
tar olarak belirleme, sınırlandırma, 
kısmen veya tamamen durdurma 
veya yasaklama yetkisine sahiptir. 
Görüldüğü üzere, Bakanlar kuruluna 
çok geniş takdir yetkisi tanınmıştır. 
Ancak, bu takdir yetkisi hukuk dev-
leti ilkelerine uygun kullanılmalıdır. 
Keyfi işlemler yerine, emredici kural-
lara, uygun eşitlik ilkesini gözeten, 
hakkaniyetli kararlar verilmelidir. 
Aksi takdirde, her idari işlem gibi Ba-
kanlar Kurulunun kararları da yargı 
denetimi kapsamındadır ve işlemin 
iptali gerekir. Yukarıda da belirtiği-
miz üzere  kanaatimize göre, Bakan-
lar Kuruluna bu kadar geniş takdir 
yetkisi yerine, kanuni düzenlemele-
rin yapılması daha uygun olurdu.

2- Miras Yoluyla Edinilen Taşın-
mazlar Bakımından Aranan Şartlar

5444 saylılı kanunla değiştirilen 
Tapu kanununun 35. maddesi uya-
rınca, yabancı gerçek kişilerin, miras 
yoluyla taşınmaz edinmeleri konu-
su, kanuni miras ve ölüme bağlı ta-
sarruf olmak üzere iki başlık altında 
incelenmişti. Kanuni mirasçının  ül-
kemizde taşınmaz edinmesi için tek 
şart, karşılıklılık şartıydı. Bunun yanı 
sıra, miktar, yer ve amaç unsurları 
bakımından herhangi bir sınırlama 
bulunmamaktaydı. Karşılıklılık şartı-
nı sağlamayan mirasçılar için intikal 
işlemleri yapılıp, taşınmaz tasfiye 
edilmekteydi. Ancak, ölüme bağlı 
tasarruflarda ise yabancıların ülke-
mizde taşınmaz edinmeleri hem 
karşılıklılık ilkesine hem de miktar, 
yer ve amaç ile ilgili sınırlamalara 
tabiydi. Bunun nedeni, yabancıların 
taşınmaz edinme konusundaki sı-
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nırlayıcı hükümlerini bertaraf ede-
rek ülkemizde taşınmaz edinmeleri 
engellenmeye çalışılmasıdır.

6302 sayılı kanunla değiştirilen 
Tapu kanunun 35. maddesi uyarın-
ca, önceki düzenlemelerin aksine 
yabancı gerçek kişilerin ülkemiz-
de miras yoluyla taşınmaz edinme 
konusu, ayrı bir başlık altında dü-
zenlenmemişti. Dolayısıyla, yaban-
cıların ülkemizde hukuki işlemle 
taşınmaz edinmedeki kurallar, miras 
yoluyla taşınmaz edinmede de ge-
çerlidir. Buna göre, ülkemizde miras 
yoluyla taşınmaz edinecek olan ya-
bancı gerçek kişiler de, Bakanlar Ku-
rulunun belirlediği ülke vatandaş-
larından biri olması gerekmektedir. 
Ayrıca, ülkemiz genelinde enfazla 
30 hektara kadar taşınmaz ve sınırlı 
ayni hak edinebilir Bakanlarkurulu, 
bu sayıyı 60 hektara kadar çıkarma-
ya yetkilidir. Aynı zamanda, miras 
yoluyla taşınmaz edinecek kişinin, 
edinebileceği taşınmaz ve sınırlı 
ayni hakkının alanı, ilçede özel mül-
kiyete tabi olan taşınmaz ve sınırlı 
ayni hakların toplam yüz ölçümü-
nün %10 unu geçemez. Bu şartları 
sağlamayan kişilere Maliye Bakan-
lığı tarafından tasfiye için en fazla 
1 yıllık süre verilir. Tasfiyenin yapıl-
mamasının sonucunda,tasfiye idare 
tarafından yapılır ve bedel hak sahi-
bine ödenir. Tapu Kanunun 35. mad-
desinde değişen bir hususta, kanuni 
miras ve ölüme bağlı tasarruflar ara-
sındaki farkın kaldırılmasıdır. Önceki 
düzenlemelerde, bu iki konu farklı 
düzenlemelere tabiydi. Ancak, şuan 
aralarında herhangi bir fark bulun-
mamaktadır. Anayasa mahkemesi 
de bu her iki konunun farklı usullere 
tabi olmasını, eşitlik ilkesine aykırılık 
olarak nitelendirmiştir.

B- Yabancı Gerçek Kişilerin Ta-
şınmaz Ediniminde Başvuru ve İz-
lenen Yöntem

- Alıcının “Ülkemizde Taşınmaz 
ve Sınırlı Ayni Hak Edinmesi Müm-
kün Olan Ülke Vatandaşları”ndan 
olması ve “Edinme Şartları’’nı ta-
şıması gerekmektedir. Dolayısıyla, 

yukarıda belirttğimiz kanuni sınır-
lamalara girmemesi ve Bakanlar Ku-
rulu’nun belirlediği ülke vatandaşla-
rından biri olması gerekmektedir. Bu 
durumun tespit edilmesi için ilgili 
Tapu Müdürlüğü, askeri makamlara 
yazı göndermekte ve satın alınmak 
istenen taşınmaz malın yabancıla-
ra satışına engel bir durumun olup 
olmadığını sormaktadır. Olumlu ce-
vapgelmesidurumunda taşınmazın 
bağlı bulunduğu Tapu Müdürlü-
ğü’nde işlemler tamamlanır. Yaban-
cının ülkemizde taşınmaz edinebil-
mesi için ikamet izni almış olması 
koşulu bulunmamaktadır. Yaban-
cıların, ülkemizde taşınmaz edin-
meleri hususunda, ikamet şartının 
gerekli olduğu kanaatindeyim. Do-
layısıyla, ikamet konusundan daha 
ağır sonuçlar doğurabilecek olan ve 
devletin egemenlik haklarını daha 
yakından ilgilendiren, yabancıların 
ülkemizde taşınmaz edinme konu-
su, daha ağır şartlara tabi olmalıdır. 
Taşınmaz edinebilecek ülke vatan-
daşları da, ülkemizin menfaatleri 
gözetilerek özenle belirlenmelidir.

Yabancı gerçek kişilerin ülkemiz-
de taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni 
hak edinmeleri konusunda usul ve 
esaslar Tapu Kadastro Genel Müdür-
lüğü tarafından hazırlanan bir reh-
berde şöyle açıklanmıştır:

- Taşınmaz maliki veya yetkili 
temsilcisinin, Tapu Müdürlüğü’ne 
ön başvuru yapması gerekir. (Ön 
başvurular genellikle öğle tatilinden 
önce, Tapu Müdürlüğü’nde sıra nu-
marası alınarak yapılır). 

- Ön başvuru koşullarında ek-
siklik olması ve tamamlanabile-
cek durumda olması halinde ön 
başvuru dosyası bekletilmektedir.

Yabancı gerçek kişilerin, Türki-
ye’de taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı 
ayni hak edinmeleri için gereken 
belgeler şunlardır:

a) Taşınmazın Tapu Senedi Bel-
gesi veya köy/mahalle, ada, par-

sel, bina, bağımsız bölüm bilgisi, 
(Tapu Senedi işlemi ilgili Tapu Müdür-
lüğü’nde yapılmaktadır)

b) Kimlik belgesi veya pasaport 
(Gerektiğinde tercümesi ile birlikte),

c) İlgili Belediyeden, taşınma-
zın ‘’Emlak Beyan Değeri Belge-
si’’nin alınması (genellikle ilgili Tapu 
Müdürlüklerinin yakınlarında, ayrı bir 
binada bu iş için Belediyelerin kurmuş 
olduğu özel birimler mevcuttur),

d) Binalar için (konut, iş yeri… vb.) 
zorunlu deprem sigortası poliçesi,

e) Satıcının 1 adet, alıcının 2 
adet fotoğrafı (son 6 ay içinde, 6x4 
ebadında).

f) Türkçe bilmeyen taraf varsa 
yeminli tercüman ile iki tanık,

g) Yurt dışında düzenlenen ve-
kaletname ile işlem yapılması ha-
linde, tercümesiyle beraber veka-
letnamenin aslı veya onaylı örneği

Taşınmaz üzerinde, ipotek, haciz 
vb. bir kısıtlama bulunup bulunma-
dığı veya taşınmazın satışına engel 
herhangi bir durumun bulunup bu-
lunmadığı ilgili Tapu Müdürlüğünden 
kontrol edilmelidir. Taşınmaz edinme 
başvurusunun reddedilmesi halinde, 
başvuruda bulunulan Tapu Müdür-
lüğü’nün bağlı olduğu Bölge Mü-
dürlüğü’ne itiraz edilebilir.Taşınmaz 
edinimine ilişkin taraflar arasında 
herhangi bir uyuşmazlık çıkması ha-
linde, uyuşmazlığı çözmeye Türkiye 
Cumhuriyet Mahkemeleri yetkilidir.

Yabancıların ülkemizde taşın-
maz edinimi cumhuriyet öncesi 
dönemden bu yana tartışıla gelmiş 
bir konudur. Bir çok defa mevzuat 
değişikliğine uğrayan konu en son 
03.05.2012 tarihinde 6302 Sayılı 
Kanunla Tapu kanununun 35. Mad-
desinde Yapılan Değişiklik Çerçeve-
sinde şimdiki güncel haline kavuş-
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muştur. 6302 sayılı Kanunla Tapu 
kanununun 35. maddesinde yapılan 
değişikliğin, yabancı gerçek kişilerin 
taşınmaz edinimine ilişkin olarak; 
hukuki işlemle edinilen taşınmazlar 
ve miras yoluyla edinilen taşınmaz-
lar şeklinde iki başlık altında ince-
lenmesi mümkündür. Konu devletin 
egemenlik haklarını da ilgilendirdi-
ğinden Anayasa yargısına da bir çok 
defa konu olmuştur. Yapılan deği-
şiklerle yabancıların taşınmazlarda 
mülkiyet ve sınırlı ayni hak tesis et-
meleri konusunda bazen sert koşul-
lar getirilmiş, bazen de daha esnek 
koşullar getirilmiştir.

6302 sayılı kanunla Tapu kanunu 
35. maddesinde yapılan değişikle 
yıllardır süregelen  karşılıklılık(mü-
tekabiliyet) prensibi kaldırılmıştır. 
Bu değişiklik yabancıların taşınmaz-
larda mülkiyet ve sınırlı ayni hak 
tesis etmelerini kolaylaştırmıştır. Bu 
değişikliğin ekonomik sebeplerle 
yapıldığı bilinmektedir. Bu değişiklik 
bazı kesimlerde endişeyle karşılan-
sa  ve doktrinde tartışmalara neden 
olsa da bazı yazarlar  Anayasanın 16. 
maddesinin varlığı sebebiyle bu ko-
nunun, endişe edilecek bir durumun 
olmadığını ileri sürerler. Yapılan de-
ğişikle her ne kadar yabancıların ta-
şınmazlarda mülkiyet ve sınırlı ayni 
hak tesisi kolaylaşmış gibi görünse 
de,  aynı zamanda bir takım sınırla-
malarda getirilmiştir.

Bakanlar Kuruluna, “ülke menfa-
atlerinin gerektiği hallerde” taşın-
maz edinimini; ülke, kişi, coğrafi böl-
ge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, yüz 
ölçüm ve miktar olarak belirleme, 
sınırlandırma, kısmen veya tama-
men durdurma veya yasaklama yet-
kisi verilmiştir. Bu yetki kapsamında 
taşınmaz edinmek isteyen yabancı 
Bakanlar Kurulunun belirttiği 183 
ülkeden birinin vatandaşı olmalıdır-
lar.Miktar olarak ise yabancı gerçek 
kişilerin, Türkiye’de ülke genelinde 
kişi başına otuz hektara kadar taşın-
maz ve sınırlı ayni hak edinmeleri 
mümkün kılınmış, bununla birlikte 
Bakanlar Kuruluna bu miktarı alt-

mış hektara kadar artırma yetkisi 
verilmiştir. İlçe temelli sınırlama da 
ise yabancı uyruklu gerçek kişilerin, 
edindikleri taşınmazlar ile bağım-
sız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni 
hakların toplam alanı, özel mülkiye-
te konu ilçe yüz ölçümünün yüzde 
onunu (%10) geçemez  Ayrıca, 2565 
Sayılı Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik 
Bölgeleri Kanunu gereği askeri yasak 
bölgelerde yabancıların taşınmaz 
edinimi mümkün bulunmamakta-
dır. Tapu kanunu 35. maddesinde 
yapısız taşınmazlar bakımından ise 
amaç unsuruna yönelik önemli bir 
hüküm sevk edilmiştir. Maddenin 
dördüncü fıkrası uyarınca, yabancı 
gerçek kişilerin, satın aldıkları ya-
pısız taşınmazda geliştirecekleri 
projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın 
onayına sunmak zorunda oldukları 
hükme bağlanmıştır. Bir diğer sı-
nırlama ise ülkemize sınır ülkelerin 
vatandaşları, kendi ülkelerine sınır 
illerimizden taşınmaz edinememe-
leridir. Bunların dışında Yunanistan, 
Suriye ve bazı gruplara ekstra sınır-
lamalar getirilmiştir. KKTC vatandaş-
larına herhangi bir sınırlama öngö-
rülmemiş ve vatansızlara ise ekstra 
düzenlemeler yapılmamıştır. Genel 
hükümlere tabidirler.

Son olarak da miras yoluyla edi-
nilen taşınmazlara baktığımızda, 
hukuki işlemle kazanılan taşınmaz-
ların tabi olduğu usule tabidir. Ara-
larındaki farklar giderilmiştir. Ayrıca, 
kanuni miras ile ölüme bağlı tasar-
ruflar arasında ki farkta kaldırılmıştır.

- ÇETİNOĞU Betül ,Tapu ve Ka-
dastro Uzmanı ”https//www.tkgm.
gov.tr“ Slayt (E.T.16.05.2018).

- DOĞAN Vahit, Proje Raporu, 
“Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz 
Edinimi ve Etkilerinin Değerlendi-
rilmesi”, TÜBİTAK Projesi, 2012.

- EKŞİ Nuray, Yabancıların Türki-
ye’de Taşınmaz İktisabı, Beta Yayıne-
vi, İkinci Bası, İstanbul, Temmuz 2012.

- ESMER Galip, Mevzuatımızda 
Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu 
Sicili, Kazancı Hukuk Yayınları No. 82, 
Beşinci Basım, İstanbul, 1990.

- GÜVEN Pelin, Anayasa Mah-
kemesi Kararları Işığında Yabancı 
Uyruklu  Gerçek Kişilerin Türkiye’de 
Taşınmazve Sınırlı Ayni Hak Edinme-
sinde Tapu Kanunu35’inci Madde-
sinde Değişiklik Öngören KanunTa-
sarısının Değerlendirilmesi, Kocaeli 
Üniversitesi  Milletlerarası Hukuk 
Bülteni, Cilt: 31, Sayı: 2,

- LEVİ Selim, Yabancıların Taşın-
maz Mal Edinmeleri, Legal Yayınevi, 
Birinci Baskı, Mart 2006

-Merve ACUN MEKENGEÇ, 
Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’ de 
Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni 
Hak Edinmeleri, Kocaeli ÜNİVERSİTESİ 
Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 10 Tem-
muz 2014, >>https://jurix.com.tr/
article/4400<< (E.T.30.05.2018)

- ÖZEL, Sibel, Tapu Kanunu M. 
35’te Yapılan Değişiklik Tasarısının 
Anayasa Mahkemesi Kararları Işığın-
da Değerlendirilmesi, İstanbul Barosu 
Dergisi, Cilt 86, Sayı 2, s. 37-70, 2012

- ÜÇÜNCÜ Sezen, 6302 sayılı 
kanunun yürürlüğe girmesinden  
sonra yabancı uyruklu gerçek kişilerin 
satın  alma yolu ile Türkiye’de  taşın-
maz mülkiyeti edinimi, Milletlerarası 
Hukuk Bülteni Cilt: 34 Sayı: 2

-  YILMAZ Alper Çağrı, 6302 
Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca 
Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de 
Taşınmaz Edinimi, Gazi Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, C: XVII, S: 
1-2, Ankara, 2013

-”https://www.tkgm.gov.tr, 
(E.T:30.05.2018)
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MÜLTECI HUKUKU bakımından Türki-
ye’nin içinde bulunduğu coğrafya her 
zaman önemli nüfus hareketlerine sah-

ne olmuştur.  Gerek yasal gerekse yasal olmayan 
göçmenler açısından uğrak bir ülke olan Türkiye’yi, 
son yıllarda yakından ilgilendirmeye başlayan bir 
sorun Suriye vatandaşlarıdır. Suriye vatandaşla-
rının Türkiye’ deki durumlarını anlatmaya geç-
meden önce, uluslar arası göç hukukundaki bazı 
koruma statülerine bakacak olursak;

- MÜLTECI:
Mülteci kavramı Yabancılar ve Uluslararası 

Koruma Kanunu’nun 61. maddesinde, “Avrupa 
ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle, ırkı, 
dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensu-
biyeti veya siyasi  düşüncelerinden dolayı zulme 
uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için 
vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu 
ülkenin korumasından yararlanamayan ya da 
söz konusu korku nedeniyle yararlanmak isteme-
yen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu yaşadı-
ğı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya döne-
meyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek 
istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri 
sonrasında mülteci statüsü verilir”

Bu maddeye göre, mültecilik statüsünün 
verilmesi için; 

a) Yabancıyı mülteci kılan olayın Avrupa ül-
kelerinde meydana gelmesi

b) İltica başvurusunda bulunan yabancının ır-
kından, dininden tabiiyetinden, belli bir toplumsal 
gruba mensubiyetinden veya siyasi düşüncelerin-
den dolayı zulme uğrayacağından korkması

c) Korkusunda haklı olması 
d) İltica başvurusunda bulunan yabancının 

ülkesi dışında bulunması 
e) İltica başvurusunda bulunan yabancı-

nın ülkenin diplomatik himayesinden yararla-
namaması ya da söz konusu korku nedeniyle 
yararlanmak istememesi şartlarının oluşması 
gerekmektedir.

- ŞARTLI MÜLTECI:
YUKK’un 62. maddesinde, ‘Avrupa ülkeleri 

dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, 
dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensu-
biyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme 
uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için 
vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve 
bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya 
da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak 
istemeyen yabancıya veya bu tür 
olaylar sonucu yaşadığı 
ikamet ülkesinin dı-
şında bulunan, oraya 
dönemeyen veya söz 
konusu korku nede-
niyle dönmek iste-
meyen vatansız kişiye 
statü belirleme işlem-
leri sonrasında şartlı 
mülteci statüsü verilir. 
Üçüncü ülkeye yerleş-
tirilinceye kadar, şartlı 

mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir’, şek-
linde tanımlanmıştır.

YUKK’un 62. maddesine göre bir yabancıya 
şartlı mülteci statüsünün verilebilmesi için; 

a) Yabancıyı şartlı mülteci haline getiren olayların 
Avrupa dışındaki bir ülkede meydana gelmesi gerekir,

 b) Şartlı mülteci statüsü almak için baş-
vuran yabancının ırkından, dininden, tabiiye-
tinden, belli bir toplumsal gruba aidiyetinden 
veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğra-
yacağından korkması,

 c) Korkusunun haklı olması,
 d) Şartlı mülteci almak için başvuran ya-

bancının ülkesi dışında bulunması,
 e) Şartlı mülteci statüsü almak için başvu-

ran yabancının ülkesinin diplomatik himayesin-
den yararlanamaması ya da söz konusu korku 
nedeniyle yararlanmak istememesi,

 f ) Şartlı mülteci statüsü alan yabancının 
üçüncü ülkeye yerleştirilmesi,

 g) Şartlı mülteci statüsü alan yabancıya, üçün-
cü ülkeye yerleştirilinceye kadar geçici ikamet izni-
nin verilmesi, şartlarının gerçekleşmesi aranır.

- IKINCIL KORUMA:
YUKK’un 63.maddesine göre, “Mülteci ve 

şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak 
menşe ülkesine veya ikametgah ülkesine geri 
gönderildiği takdirde ölüm cezasına mahkum 
olacak veya ölüm cezası infaz edilecek olan, iş-
kenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya 
muameleye maruz kalacak olan, uluslararası 
veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumla-
rında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nede-
niyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak, 
olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet 
ülkesinin korunmasından yararlanamayan veya 
söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak isteme-
yen yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme 
işlemleri sonrasında ikincil koruma statüsü verilir”.

- GEÇICI KORUMA:
YUKK m.91’e göre, “(1) Ülkesinden ayrılma-

ya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, 
acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel 
olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen 
yabancılara geçici koruma sağlanabilir. (2) Bu 
kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve 
yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında yapılacak 
işlemler, kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbir-
lerle ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar 

arasındaki işbirliği ve koordinasyon, merkez ve 
taşrada görev alacak kurum ve kuruluşların gö-
rev ve yetkilerinin belirlenmesi, Bakanlar Kurulu 
tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

Görüldüğü üzere ülke sınırlarına dayanan 
bu durumdaki yabancılara geçici koruma sağ-
lanabilmesi için yabancıların,

 a) Kitlesel olarak ülkesinden ayrılmaya zor-
lanmış olmaları,

 b) Ayrıldığı ülkeye geri dönememeleri, 
c) Acil ve geçici koruma ihtiyacı içinde olma-

ları gerekmektedir. 
Ülkemizde bulunan Suriye vatandaşı konu-

suna dönecek olursak;
Suriye, Mart 2011 tarihinde başlayan ve 

Nisan 2011’de ülke çapına yayılan, Beşar Esad 
yönetimindeki Suriye Baas Partisi’ne bağlı as-
kerler ile iktidarı ele geçirmeyi amaçlayan mu-
halifler arasındaki silahlı mücadele adeta bir iç 
savaş haline gelmiştir. Yedi yıldır devam eden 
bu silahlı çatışma ortamında hayatını kaybe-
den Suriye vatandaşlarının sayısının Mart 2018 
itibarıyla 106.000’i sivil 353 bin 900 kişinin ol-
duğunu İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları 
Merkezi üzerinde belgelemiştir. Kuruluş, Bel-
gelenemeyen 100 bin kişinin olduğunun tah-
min edildiğini belirtmiştir. Hayatta kalan Suriye 
vatandaşları ise gıda, giyecek, işsizlik, barınak 
vb. sıkıntılarla karşılaşmış ve bunun sonucunda 
da ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan, 
Ürdün ve Irak gibi komşu ülkelere sığınmak 
zorunda kalmışlardır. Sayıları 6 milyona yakla-
şan Suriyeli sığınmacıların büyük bir bölümü 
ise Türkiye’ye yönelmiştir. Türkiye, hukuki bir 
yaklaşım gereği adalet ile gerekeni yaparak iç 
savaştan kaçıp sınırlarına dayanan Suriye va-
tandaşlarına sınırlarını açmıştır.

Uluslararası Stratejik Araştırma Kuru-
mu’nun yapmış olduğu araştırmalara göre 
Suriye vatandaşlarının Türkiye’ye gelmeye baş-
ladıkları ilk günden itibaren bütün girişlere izin 
verilmiş, normal zamanlardaki gibi pasaportla 
girenlerin yanı sıra hiçbir belgesi olmadan ge-
lenler dahi Türkiye tarafından kurulan mülteci 
kamplarına kabul edilmiştir.

2011 yılı Bahar aylarından itibaren Türki-
ye’ye gelen Suriye vatandaşları mülteci kamp-
larına kabul edilmişse gerek ulusal gerekse 
uluslararası mevzuat uyarınca Suriye vatandaş-
larının mülteci statüsünde olmadıkları söylene-

bilir. Bu noktada Suriye vatandaşları-
nın ilk başta belli kesimlerce 

1951 tarihli Cenevre 
Sözleşmesi ve 1967 ta-
rihli Protokol anlamın-
da herhangi bir karşı-
lığı olmayan bir statü 
olarak “misafir” şek-
linde algılanmaya baş-
lanmıştır. Daha sonra 
Suriye vatandaşlarının 
statüsü hukuki bir ze-
mine taşınmış ve Ekim 
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2011 tarihinden itibaren Suriye vatandaşları 
“geçici koruma” statüsüne alınmıştır. Coğrafi 
kısıtlama nedeniyle Türkiye’nin ulusal mevzuat 
çerçevesinde uyguladığı hali hazırdaki siste-
min, Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler dışından 
sığınma talebiyle gelenlere genel olarak “geçici 
sığınma” statüsünün tanınmasına ve böylece 
BMMYK’nın yardımlarından faydalanılmasına 
yönelik olduğu ifade edilmektedir.

Suriye vatandaşlarının durumuna ilişkin 
özel olarak düzenlenen ilk hukuki düzenleme, 
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Mü-
dürlüğü tarafından yürürlüğe konan 30 Mart 
2012 tarihli ve 62 sayılı “Türkiye’ye Toplu Sı-
ğınma Amacıyla Gelen Suriye Arap Cumhu-
riyeti Vatandaşlarının ve Suriye Arap Cum-
huriyetinde İkamet Eden Vatansız Kişilerin 
Kabulüne ve Barındırılmasına İlişkin Yöner-
ge”dir. Söz konusu Yönerge’nin “ruhunu”, kitle-
sel sığınma durumlarında ortaya çıkan acil ko-
ruma ihtiyacının karşılanması amacıyla sığınılan 
ülkeye erişimin sağlanması, geri göndermeme 
ilkesinin gözetilmesi ve insan haklarına uygun 
temel asgari standartların sağlanması olarak ni-
telendirilen “geçici koruma” oluşturmaktadır. 
Geçici Koruma faydalanıcılarına, daha kalıcı 
bir çözüm bulunana kadar Türkiye’de ya-
sal olarak kalma, ülkelerine zorla geri 
göndermelerine karşı koruma, önce-
likli ihtiyaçların karşılandığı ilk kabul 
hizmetlerinden yararlanabilme 
dahil koruma ve destek hizmeti 
sağlar. Ülkelerinde insanlar ölür-
ken, katliamlara maruz kalırken 
ve canını kurtarmak için Sınır 
kapılarımıza gelen 3 buçuk mil-
yonu aşkın Suriye vatandaşına; 
Ülkemiz kapılarını açmış bulun-
makta ve onları geçici koruma 
statüsünden yararlandırmaktadır. 
Suriye vatandaşlarının Geçici Koruma 
Yönetmeliği’nde belirtilen haklardan 
yararlanmaları için kayıt olmaları zorun-
ludur. Kayıt sadece kamu düzeni ve kamu 
güvenliğinin korunması için değil, Suriye va-
tandaşlarının hak ve hizmetlere erişimi için de 
çok önemlidir. Kayıt olmayan her bir Suriye va-
tandaşının insan ticareti mağduru olma riskini 
ve bu durumun yaratacağı vicdani durumu da 
göz önüne alarak, ülkemiz sınırlarında bulunan 
tüm Suriye vatandaşlarının kayıt olmasını zo-
runlu hale getirilmiştir. Mayıs 2014’te 550.000 
olan kayıt sayısı,  7 Aralık 2015 tarihi itibari ile 
2.287.360’tır. Bu sayı katlanarak artmaktadır.

GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYE 
VATANDAŞLARININ SAĞLIK HİZMETLERİN-
DEN YARARLANMASINA BAKACAK OLURSAK:

Suriye vatandaşlarının yararlanabileceği 
sağlık hizmetleri bağlamında Geçici Koruma 
Yönetmeliği’nde kapsam çok geniş tutulmuştur. 
“Geçici koruma kimlik belgesi”ne sahip tüm 
Suriye vatandaşlarının (m.22), gerek barınma 
merkezlerinde gerekse ülke çapındaki kamu 
hastanelerinde ücretsiz muayene ve tedavi 
hakları bulunmaktadır. Suriye vatandaşlarının, 
Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamasında birincil 
(temel ve acil sağlık hizmetleri), ikincil (ço-
ğunlukla hastanede yatırılmayı içeren tedavi 

ve bakım hizmetleri) hatta üçüncül basamakta 
(yalnızca uzmanlaşmış sağlık personeli tara-
fından ve çoğunlukla yüksek sağlık tekno-
lojisini gerektiren tedavi hizmetleri) sunulan 
sağlık hizmetlerinin bedeli AFAD tarafından 
ödenecektir. (m.27(1)(ç)). Suriye vatandaşlarının 
birincil basamaktaki sağlık hizmetleri kapsamın-
daki ilaçlara ilişkin hasta katılım payı da alınma-
maktadır (m.27(1)(b)). Ayrıca özel ihtiyaç sahibi 
Suriye vatandaşlarına psiko-sosyal destek, reha-
bilitasyon gibi her türlü yardım ve destek, hem 
ücretsiz hem de öncelikli olarak imkanlar ölçü-
sünde tanınacaktır (m.48). Ulusal mevzuatta yer 
alan son derece cömert bu hukuk kurallarının 
bir sonucu olarak Türkiye’nin Suriye vatandaşları 
için harcadığı 4.5 milyar doların büyük bir bölü-
münü sağlık giderleri oluşturmaktadır.

EĞITIM HIZMETINDEN YARARLANMALARI:
Eğitim hizmetleri bağlamında Geçici Ko-

ruma Yönetmeliği’nde Suriye vatandaşlarının; 
okul öncesi eğitim hizmetlerinden (m.28(1)
(a)), ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde eği-

tim ve öğretim hizmetlerinden (m.28(1)(b)), 
dil eğitimi, beceri ve hobi kurs hizmetlerinden 
(m.28(1)(c)), ön lisans, lisans ve lisansüstü eği-
tim hizmetlerinden (m.28(2)) faydalanmaları 
esası kabul edilmiştir. Suriye vatandaşları için 
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
lukları Başkanlığı’nca hazırlanan burs programı 
kapsamında bazı şartları taşıyan belli sayıdaki 
Suriye vatandaşları için belirlenen üniversiteler-
de eğitim, devlet yurtlarında barınma ve aylık 
burs ödemesi imkanı tanınmıştır. Suriye vatan-
daşlarının sağlık hizmetleri açısından maliyet-
lerinin aksine eğitim hizmetlerinin maliyetleri 
daha düşüktür. Bunun nedeni ücretsiz eğitim 
veren devlet okullarının, hayırsever vatandaşlar 
tarafından öngörülen projeler ile yapılan ba-
ğışların ve son olarak eğitim çağında olmasına 
rağmen maddi sıkıntılar yüzünden çalışmak 
zorunda olan çoğu sayıda Suriye vatandaşının 
bulunmasıdır.

IŞ PIYASASINA ERIŞIMI:

Suriye vatandaşlarına tanınan diğer bir im-
kan ise iş piyasasına erişim hizmetleridir (m.29). 
İş piyasasına erişim hizmeti ile kastedilen ilgili 
mevzuat uyarınca gerekli ve yeterli şartları taşı-
yan Suriye vatandaşlarına iş imkanı sağlanması-
dır. Suriye vatandaşlarına Bakanlar Kurulu tara-
fından belirlenecek sektörlerde, iş kollarında ve 
coğrafi bölgelerde çalışma izni imkanı tanınmış-
tır (m.29(2)). Mülteci veya sığınmacı olmaksızın 
Suriye vatandaşları “geçici koruma” statüsü 
uyarınca tanınan çalışma izni alabilme imkanı, 
Türkiye’de halihazırda yüksek seyreden işsizlik 
oranını yükseltmektedir. Ayrıca, yasal olarak 
çalışma iznine sahip olmayan Suriye vatandaş-
larının inşaat, sanayi, tarım, tekstil ve ayakkabı 
gibi sektörlerde son derece düşük ücretlere razı 
oldukları bildirilmektedir. Ciddi sosyal sorunla-
ra yol açabilecek bu durumun, serbest piyasa 
ekonomisinin beraberinde getirdiği “ekonomik 
kamu düzeni”ni tehdit etme noktasına dahi 
gelmesi mümkündür. Örneğin Suriye vatandaş-
larının yoğun olarak yaşadığı Hatay’da mevsim-
lik işçi yevmiyelerinin 60 TL düzeyinden 30 TL 
düzeyine gerilediği tahmin edilmektedir.

Ülkemizdeki Suriye vatandaşlarının geçici 
koruma statüsünün ülkelerindeki karışıklık 

sona erene kadar devam etmesi öngö-
rülmektedir. Geçici koruma sona er-

dikten sonra, bu kişilerin ülkelerine 
dönmesi esastır. Ülkesine dönmek 
istemeyen kişilerden uluslararası 
koruma başvurusunda bulunan-
ların başvuruları bireysel olarak 
değerlendirilebilir ya da 6458 
sayılı Kanun kapsamında belir-
lenecek koşullarda Türkiye’de 
kalmalarına izin verilebilir. 

Sonuç olarak, Türkiye, hem 
geçmişteki deneyimleriyle hem 

de günümüzde hala devam eden 
göç akınlarına yönelik çalışmalarıyla, 

çevre ülkelerde yaşanan insani krizlere, 
iç karışıklıklara ve insan hakları ihlallerine 

karşı hiçbir zaman duyarsız kalmamış ve 
konuyla ilgili hassasiyetini uygulamalarına ve 
mevzuatına yansıtmıştır. Kitlesel akınla gelen-
lerin, her şeyin ötesinde her birinin bir birey 
olarak görülmesi ve çalışmalarda buna dair 
gereken hassasiyetin gösterilmesi büyük önem 
arz etmektedir. Türkiye sınırları içerisinde ya-
şayan geçici koruma kapsamındaki Suriye va-
tandaşlarının şartlarını iyileştirmek için, gerekli 
mevzuatları oluşturmuş, uygulamada çıkacak 
olan aksaklıkları da yakından takip etmiş ve 
bunların çözümüne yönelik birçok genelge ve 
talimat yazıları çıkarmıştır. Geçici Korumaya iliş-
kin yapılan çalışmaların her biri, ülkelerindeki 
zulümden kaçarak Türkiye’ye gelen insanların, 
insan onuruna yakışır şekilde yaşaması içindir.

KAYNAKÇA:
* Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
*Geçici Koruma Yönetmeliği
*www.unhcr.org.tr
* T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Türkiye’de Geçici Koruma Statüsündeki Suri-
ye Vatandaşlarına Yönelik Sosyal Uyum ve 
Psikososyal  Destek  Çalışmaları Koordinas-
yon ve Planlama Çalıştayı ,2016
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n 10.01.2019 Tari-
hinde Batman Baro-
su Hizmet Binası Av. 
Veysi Arı CMK uygu-
lama merkezinde Av. 
Rıdvan Yapıcıoğlu 
tarafından Adli Yar-
dım Uygulaması  ko-
nulu seminer verildi.

n 01.12.2018 Aralık  Cumartesi günü saat 10:30’da 
Baromuz Av. Tahir Elçi Konferans salonunda Yargıtay 
2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan ve Tbb 
Eğitim Yürütme Kuru Üyesi tarafından  Aile Hukuk ve 
HMK Yargıtay Uygulaması konulu seminer verildi.

n 09.01.2019 Tarihinde 
Batman Barosu Hizmet 
Binası Av. Veysi Arı CMK 
uygulama merkezinde 
Av. Mehmet Şah ONUR 
tarafından Avukat ve 
Avukatın diğer yargı Or-
ganlarıyla ilişkisi  konu-
lu seminer verildi.

n 14.04.2018 
Nisan Cumar-
tesi günü saat 
10:30’da Baro-
muz Av. Tahir Elçi 
Konferans salonun-
da Prof.Dr. Osman Doğru 
tarafından Anayasa Mahkemesi’ne Bi-
reysel  Başvuru konulu seminer verdi.

Eğitim Faaliyetleri
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n 17-18.12.2018 Ta-
rihinde Batman Ba-
rosu Hizmet Binası 
Av. Veysi Arı cmk uy-
gulama merkezinde 
Av.Zeki Ekmen tara-
fından AVUKATLIK 
HUKUKU konulu 
seminer verildi.

n 28.12.2018 Tari-
hinde Batman Barosu 
Hizmet Binası Av. Vey-
si Arı CMK uygulama 
merkezinde Av. Ah-
met SEVİM tarafından 
AVUKATLIK MESLE-
ĞININ HAK VE YÜ-
KÜMLÜLÜKLERI ko-
nulu seminer verildi.

n 04.01.2019 Tari-
hinde Batman Baro-
su Hizmet Binası Av. 
Veysi Arı CMK uy-
gulama merkezin-
de Av. Abdulhamit 
ÇAKAN tarafından 
Avukatlık Mesleği-
nin Örgütlenişi ve 
Diğer Meslek Örgüt-
leriyle ilişkisi konulu 
seminer verildi.

n 26.04.2018 
Tarihinde Bat-
man Barosu 
Hizmet Binası 
Av. Veysi Arı 
CMK uygulama 
merkezinde Av. 
Mennan Öncü tarafın-
dan HMK’da Taraf işlemleri ve Kanun 
Yolları  konulu seminer verildi.

Eğitim Faaliyetleri
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n 14.01.2019 Tarihin-
de Batman Barosu Hiz-
met Binası Av. Veysi Arı 
CMK uygulama merke-
zinde Av. Umut Doğu 
EKMEN tarafından 
Avukatlık Ücreti ve Üc-
ret sözleşmesi  konulu 
seminer verildi.

n 11.12.2018 Tarihinde Batman Barosu Av. Tahir ELÇİ 
Konferans salonunda İnsan Hakları haftası dolayısıyla 
“Dünden bugüne İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 
AHİM Kararları ve Türkiye’de hak ihlalleri” konulu 
seminerimiz Av. Zeki Ekmen, Av. Erkan Şenses ve Av. 
Nuri Mehmetoğlu’nun sunumları ile yapıldı.

Baromuz Av. Tahir ELÇİ konferans 
salonunda Batman Barosu’nda daha 
önce başkanlık yapmış başkanlarımız 
tarafından “Avukatlık Mesleğinin Ni-
teliği” konulu seminer verildi.

Baro Başkanımız Av.Abdulhamit-
ÇAKAN’ın moderatörlüğünü yaptığı 
seminerde sırasıyla başkanlarımız;

1-Av. Ahmet SEVİM
2-Av. Yusuf TANRİSEVEN
3-Av. Sabih ATAÇ
4-Av. Zeki EKMEN konuşmalarını 

gerçekleştirdi.
Başkanlarımız, daha önce baro-

muzda başkanlık yapan rahmetli Av.
Sedat ÖZEVİN ve Av. Zekeriya AYDIN 
ile meslektaşımız rahmetli Av. Veysi 
ARI ve Diyarbakır Barosu önceki dö-
nem başkanı rahmetli Av. Tahir EL-
Çİ’yi yad ederek sözlerine başladı.

Emeği geçen herkese, konuşma-
cılara ve katılımcılara teşekkür ederiz.

Eğitim Faaliyetleri
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n Prof. Dr. İbrahim Öz-
den Kaboğlu tarafından 
05.05.2018 Mayıs Cumar-
tesi günü saat 15:00’te 
Baromuz Av. Tahir Elçi 
Konferans salonunda İn-
san Hakları ve Ohal konu-
lu seminer yapıldı.

n 24.04.2018 Tarihin-
de Batman Barosu Hiz-
met Binası Av. Veysi Arı 
CMK uygulama merke-
zinde Av. Rıdvan Eroğlu 
tarafından Muris Mu-
vazaası Nedeniyle Tapu 
iptal ve Tescil Davaları   
konulu seminer verildi.

n 23.12.2018 Pazar günü 
Baromuz İnsan Hakları Mer-
kezi Başkanımız Av. Nuri 
Mehmetoğlu, Azadi hate-
ketinin Diyarbakır’daki mer-
kezinde Mafên Mirovan û 
Ziman (İnsan Haklar ve Dil) 
konulu seminer vermiştir.

Eğitim Faaliyetleri
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Eğitim Faaliyetleri

AiLE HUKUKU VE HMK YARGITAY
UYGULAMASI KONULU SEMİNER VERİLDİ

n 01.12.2018 Aralık  Cumartesi günü 
saat 10:30’da Baromuz Av. Tahir Elçi 
Konferans salonunda Yargıtay 2. Hu-
kuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Genç-
can ve Tbb Eğitim Yürütme Kuru Üyesi 
tarafından  Aile Hukuk ve HMK Yargıtay 
Uygulaması konulu seminer verildi.

n 21.01.2019 Tarihinde 
Batman Barosu Hizmet 
Binası Av. Veysi Arı CMK 
uygulama merkezinde 
Av. Abdulhamit ÇAKAN 
tarafından “Soruşturma 
Aşamasında Müdafiilik” 
konulu seminer verildi.
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Sosyal Faaliyetler
n 25 Kasım Ka-
dına karşı şid-
detle Uluslara-
rası mücadele 
günü kapsamın-
da Batman Baro-
su Kadın Hakları 
Merkezimiz tara-
fından Batman 
Park AVM’des-
tand açılıp bro-
şür dağıtılmıştır.

STAJYER AVUKATLARIMIZIN BATUM KARADENİZ GEZİSİ

n 25 Kasım Kadına karşı şiddetle Uluslararası mücadele günü 
kapsamında Batman Barosu Kadın Hakları Merkezimiz tara-
fından Batman Park AVM’destand açılıp broşür dağıtılmıştır.
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Sosyal Faaliyetler

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ TOPLANTISINA KATILDIK

ARACI FİRMALARLA İLGİLİ AÇILAN DAVANIN İLK DURUŞMASI YAPILDI

n Avukat Hak-
ları Merkezinin 
toplantısının   
3. sü Şanlıurfa 
Barosunun ev 
sahipliğinde ya-
pıldı. Toplantıya 
Batman Barosu 
Avukat Hakları 
Merkezi mes-
lektaşlarımız Av. 
Nuri Mehmetoğ-
lu ve Av. Eylem 
Yaman katıldı.

n Aracı 
firmalarla 
ilgili olarak 
yaptığımız 
suç duyuru-
ları netice-
sinde açılan 
ilk davanın 
Batman 5. 
Asliye Ceza 
Mahkeme-
sindeki du-
ruşmasına 
katıldık.
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Sosyal Faaliyetler
İNSAN HAKLARI TEMELLİ EĞİTİM SEMİNERLERİ DOLAYISIYLA PLAKET TAKDİMİ

n İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yapılan Protokol Doğrultusun da Bat-
man İlindeki Liseler de İnsan,Kadın ve Çocuk Hakları Konusun da Eği-

tim Veren Meslektaşlarımıza Katkılarından Dolayı Plaket Verildi.

n Batman Barosu Bünyesinde Kurduğumuz Basket-
bol Kulübü olarak ilk idmanımızı yaptık. Keyifli geçen 
idman sonrası iki takım halinde ilk maçımızı yaptık.

İLK İDMANIMIZI YAPTIK
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BATMAN BAROSU 15. OLAĞAN
GENEL KURULU YAPILDI

n Baromuzun 15. Olağan Genel Kurulu 
21.10.2018 Tarihinde Batman Barosu Hizmet Bi-
nası Av. Tahir Elçi  Konferans Salonunda meslek-
taşlarımızın katılımı ile gerçekleşti.
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n Batman Barosu Baş-
kanı Av. Abdulhamit 
Çakan, beraberinde Tür-
kiye Barolar Birliği dele-
geleri, Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Denetim Kurulu 
Üyeleri ve Disiplin Kuru-
lu üyeleri ile birlikte Bat-
man Seçim Kurulundan 
mazbatalarını aldılar.
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BAROMUZU ziyaret eden “28 Şubat-Fetö Mağdur 
Aileler İnisiyatifi”, 28 Şubat süreci ve sonrasında, 

kumpas ve hukuka aykırı yargılamalar neticesinde bü-
yük mağduriyetlerin oluştuğunu, özellikle 15 Temmuz 
darbe girişiminden sonra yargıdaki yapılanmaların 
açığa çıkması ile mağdur kişiler için yeniden yargı-
lanma yolunun açılması konusunda kamuoyu oluş-
turmak konusunda çalışmalar yapıldığı belirtilmiş ve 
destek istenmiştir.

Görüşmede, Baro Başkanımız Av. Abdulhamit ÇA-
KAN, Sıkıyönetim, DGM ve Özel Yetkili Ağır Ceza Mah-
kemeleri eliyle verilen kararların meşruyetinin devle-
tin en yüksek kademelerince ve toplumun büyük bir 
kesimince sorgulandığı bir dönemde bu mahkemeler 
eliyle verilen tüm kararlarda yeniden yargılanma yolu-
nun açılması gerektiği konusunda hem fikir olunduğu 
ve her fırsat ve platformda bu konudaki görüş ve ta-
leplerin dile getirilmeye devam edileceği belirtilmiştir.

Ziyaretler

28 Şubat-Fetö Mağdur Aileler İnisiyatifi Baromuzu Ziyaret Etti

Kadem
Ziyareti yapıldı

BATMAN Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak, Mes-
lektaşlarımız Av. Neşe ERPOLAT, Av. Zeynep AL-

TUN, Av. Rabia Meryem HAŞİMOĞLU, Av. Mine BAŞA-
RAN ve Stj. Av. Asya YEL tarafından KADEM’E (Kadın 
ve Demokrasi Derneği’ne) ziyaret yapıldı. Görüşme 
sırasında bölgemizde yaşanan sosyolojik, hukuk-
sal ve toplumsal düzeydeki kadın problemleri 
ve bunlara ilişkin çözümlerin neler olacağı 
hakkında konuşuldu. Bu kapsamda Bat-
man Barosu ile KADEM arasında birlik-
te çalışmalar yürütüleceği konu-
sunda karar verildi.

Bammed Batman Medya Mensupları
Cemiyeti Baromuza Ziyaretleri

Batman AK Parti İl Başkanı  Merkez İlçe Başkanı ve 
beraberindeki heyet  yeni seçilen Baro

Başkanımız ve Yönetimimizi tebrik ziyareti.
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Ziyaretler

Batman Esnaf ve Sanatkarlar odası 
yeni seçilen Baro Başkanımız ve
Yönetimimizi tebrik ziyaretleri

Batman İHD şubesinin yeni
Yönetimine hayırlı olsun

ziyaretinde bulunduk

Batman Ticaret Borsası Başkanı ve 
Yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde 

bulunduk

Batman Milletvekili Av. Ayşe Acar Başaran 
ve beraberindeki HDP heyeti Baromuza 

bayramlaşma ziyareti için geldiler.

Eski Batman Valisi Sayın Ahmet 
Deniz Baromuza Ziyaretleri
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Ziyaretler

Kadın Sığınma Evi
Müdürlüğü’ne ziyaret yapıldı

BATMAN Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak, 
Meslektaşlarımız Av. Neşe ERPOLAT, Av. Zeynep 

ALTUN, Av. Rabia Meryem HAŞİMOĞLU, Av. Mine 
BAŞARAN tarafından Kadın Sığınma Evi Müdür-
lüğüne ilk kez ziyaret yapıldı. Görüşme sırasında 
bölgemizde yaşanan sosyolojik, hukuksal ve 
toplumsal düzeydeki kadın problemleri ve 
bunlara ilişkin risk haritası oluşturulması 
hakkında konuşuldu. Bu kapsamda Bat-
man Barosu ile Kadın Sığınma Evi Mü-
dürlüğü arasında protokol imza-
lanmasına karar verildi.

BATMAN Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak, Meslek-
taşlarımız Av. Neşe ERPOLAT, Av. Zeynep ALTUN, Av. 

Rabia Meryem HAŞİMOĞLU, Av. Mine BAŞARAN tarafından 
KAMER Vakfına ziyaret yapıldı. Görüşme sırasında bölgemiz-

de yaşanan sosyolojik, hukuksal ve toplumsal düzeydeki ka-
dın problemleri ve bunlara ilişkin çözümlerin neler olacağı hak-

kında konuşuldu. Bu kapsamda Batman Barosu ile KAMER Vakfı 
arasında birlikte çalışmalar yürütüleceği konusunda karar verildi.

Kamer Vakfı Ziyaretimiz

ŞÖNiM
ziyareti
yapıldı...

BATMAN baro-
su Kadın Hakları 

Merkezi olarak, Mes-
lektaşlarımız Av. Gül-
süm Tunç, Av. Mine 
Başaran, Av. Zeynep 
Altun ve Stj. Av. Kübra 
Erdem tarafından ŞÖ-
NİM ziyaret edildi. Gö-
rüşme sırasında ülke-
mizde ve bölgemizde 
yaşanan kadına yö-
nelik şiddette çözüm 
yolları hakkında fikir 
alışverişinde bulunul-
du. Şiddet vakalarının 
takibinde işbirliği ha-
linde çalışmalar yapıl-
masına ve bu yönde 
protokol imzalanma-
sına karar verildi.

BATMAN barosu Kadın Hakları Merkezi olarak, 
Meslektaşlarımız Av. Gülsüm Tunç, Av. Mine 

Başaran, Av. Zeynep Altun ve Stj. Av. Kübra Er-
dem tarafından ŞÖNİM ziyaret edildi. Görüşme 
sırasında ülkemizde ve bölgemizde yaşanan ka-
dına yönelik şiddette çözüm yolları hakkında fikir 
alışverişinde bulunuldu. Şiddet vakalarının taki-
binde işbirliği halinde çalışmalar yapılmasına ve 
bu yönde protokol imzalanmasına karar verildi.

Türkiye Barolar Birliği
Ziyaretimiz gerçekleşti...
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Protokoller

Dry Clean Bank İsimli İşyeri İle Avukatlarımıza
Yönelik İndirim Protokolü İmzalanmıştır.

Nova Kreş ve Gündüz Bakım Evi İle
Eğitim Sözleşmesi İmzalandı.
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Baro Başkanımız Kanal C’de
Canlı Yayına konuk oldu

Batmanlı Ulaş’ı Öldürenlere Ağırlaştırılmış Müebbet

Baro Başkanımız Abdul-
hamit çakan, Yerel günde-
min konuğu oldu.

Başkan Çakan, Kanal C 
Tv’de yayınlanan Yerel Gün-
dem programında Batman 
İli’nin hukuki sorunlarını, 
baromuzun yapısı ve işleyi-
şi ile birlikte hak ihlallerin-
de baromuzun faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi.

Balıkesir Kepsut L Tipi Cezaevinde hükümlü iken, diğer hü-
kümlüler tarafından işkence ve eziyet ile öldürdükleri Batmanlı 
Ulaş Yurdakul davasında yargılamayı yürüten Balıkesir 1. Ağır 
Ceza Mahkemesinde Karar Çıktı.

 
Batman Barosundan Avukat Nuri Mehmetoğlu ile İstan-

bul Barosundan Avukat Hasan Hakan Günaslan’ın başından 
beri takip dittikleri davada; Avukatların bir başka hükümlü-
nün de suça iştirak ettiğinden toplam 5 hükümlünün ağırlaş-
tırılmış müebbetle cezalandırılmasını istemelerine rağmen 
bu istek (bir kişi için) reddedildi ve 4 hükümlünün cezalandı-
rılmaları kararlaştırıldı.

 
Sonuç olarak: Ulaş’ı öldüren hükümlülerden 4 kişiye 

Türk Ceza Kanununun 82/1-d (Canavarca hisle veya eziyet 
çektirerek) kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış mü-
ebbet cezasına çarptırıldı. 2 hükümlünün de TCK 278.’e göre 
işlenen suçu yetkili makamlara bildirmemekten cezalandırıl-
masına karar verildi.

 
İstanbul’da karıştığı bir olay nedeniyle hüküm giyen ve 10 

yılı aşkın bir süre Samsun Cezaevinde kalan Ulaş Yurdakul, Ba-
lıkesir/Kepsut Cezaevine nakledildikten sonra İdare ile yaşadığı 
meseleler ile psikolojik sorunları da bulunan Ulaş Yurdakul’un 
birçok kez koğuşu değiştirildikten sonra, 14 Nisan 2016’da bazı 
hükümlülerin beyanına göre, bir takım hükümlülerin uslandı-
rılmasında kullanılan ve idare koğuşu olarak adlandırılan C3 
koğuşuna yerleştirildi. Burada; Batmanlı olması ve Kürt kimliği 
nedeniyle, terörist olarak addedilerek diğer hükümlüler tara-
fından (yaklaşık 8 ay boyunca) sürekli bir şekilde dövülerek 1 
Ocak 2017’de öldürüldü.

 
Olay sonrasında koğuş temsilcisi ve diğer hükümlüler, bir 

hükümlünün olayı üstlenmesi konusunda aralarında anlaşa-
rak aynı ifadeyi vererek olayı örtbas etmeye çalıştılar ancak, 
olaydan bir süre sonra hükümlülerden birinin annesiyle yap-
tığı telefon görüşmesinde annesine: “Batmanlı (küfrediyor) 
biri öldü gitti.”, “..............teröristi.”,  “Millet dağda öldüremi-
yor teröristi, biz burada öldürdük” sözleri Ulaş’a yapılanları 
ve nedenini de ortaya çıkardı.

 
Adli Tıp Kurumu raporu ile Ulaş Yurdakul’un beden trav-

masına bağlı kaburga kırıklarıyla iç organ ve orta-küçük çaplı 
damar yaralanmasından kaynaklı iç kanama sonucu öldüğü 
anlaşılınca soruşturma genişletildi.

 
Avukatların verdiği bilgiye göre; olayda ihmalleri olan ve 

ihmal nedeniyle adam öldürmeye sebebiyet vermekten ceza-
landırılmalarını istedikleri cezaevi yetkilileri hakkındaki ihmal 
ile ilgili dava Balıkesir/Kepsut Asliye Ceza Mahkemesinde de-
vam etmekte ve bu davayı da takip edeceklerini ve ihmali olan 
görevli memurların cezalandırılmalarını talep etmektedirler.
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Basın Bildirileri

BASIN VE KAMUOYUNA

BUGÜN 5 Aralık Dünya Kadın Hakları 
Günü. Türkiye’de kadınlara seçme 

ve seçilme hakkının verildiği ve bunun 
dünyada kutlanmasını sağlayan özel bir 
gün olarak kabul edilmektedir.

1789’da Fransız Ulusal Meclisi’nde 
okunan ve günümüzde İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesinin Kaynaklarından 
biri olan “İnsan ve Yurttaş Hakları 
Bildirgesi”ni kaleme alan Olympe de 
Gouges’a  Kadınların hukuki,politik ve 
sosyal alanlarda erkeklerle eşit kılınması 
gerektiğini bildirgede açıklamıştır.

Ülkemizde kadınlar 20 Mart 
1930’da çıkarılan Belediye Kanunu ile 
ilk kez belediye seçimlerine katılma 
hakkı elde ederken, 5 Aralık 1934’te 
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 10. ve 
11. maddeleri değiştirilerek kadınlara 
milletvekili seçme ve seçilme hakkı 
tanınanarak 1 Mart 1935’te 18 kadın 
ilk kez parlamentoya girmiştir. 1934 
tarihli yasa sadece kadınlarımıza seç-
me ve seçilme hakkı vermemiş, de-
mokratik ülkeler seviyesinde, çağdaş 
bir ülke olmanın da ilk adımı atılmıştır.

Türkiye Cumhuriyetinde 1926-
1934 yılları arasında gerçekleştirilen 
devrimin   büyük bir bölümü kadınla-
rın sosyal ve kültürel alanlarda, eğitim, 
hukukta, aile içinde çalışma hayatın-
da, toplumsal yaşamda ve siyasette 
erkeklerle eşit haklara sahip olmasını 

hedeflemiştir.

Kayıtsız şartsız kadına oy verme 
hakkının verilmeye başlanmasıyla, 
şimdi gelişmiş ülkeler arasında sayılan 
birçok ülkeden çok daha önce Türkiye 
Cumhuriyeti bu adımı atmıştır. Buna 
rağmen tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de kadınların seçme ve se-
çilme oranı açısından günümüzdeki 
durumu pek de iç açıcı değildir.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
ramı (UNDP) insani gelişim Raporu-
na göre Türkiye,kadınların politik ve 
ekonomik hayatta yer almaları bakı-
mından 189 ülke arasında 64. sırada 
bulunmaktadır.

Sayılar kadar gerçek anlamda kadının 
temsiliyetinin niteliği de tartışılmalıdır.

1- Siyasi partilerde, mecliste, 
bakanlık düzeyinde yer alan kadın-
lar gerçekten kadını ve sorunlarını 
yeterince bu platformlara taşıyabi-
liyorlar mı?

2- Kadını ön planda tutan ve 
kadın odaklı çalışmalar başlatan, 
yürüten kaç kadın siyasetçimiz var?

Bu sorulara verilecek cevaplar 
kadının siyasette olması gereken yeri 
bize gösterecektir.

 
Kadınlarımızın, sahip olduğu 

haklarının bilincine varmaları büyük 
önem taşımaktadır. Kadınlarımız eko-

nomik ve sosyal yaşama katılımda, ka-
rar verme süreçlerinde daha etkin rol 
oynamalı, siyasal alanda daha yüksek 
oranlarda temsil edilmelidirler.

Bu nedenle;
1- Kadınlarımız Karar alma meka-

nizmalarında yer almaları için ideal 
%50 kadın kotası hedeflenmeli en az 
%40 kadın kotası uygulanmalıdır.

2- Kadınlarımızın öncelikle top-
lum içerisinde var olmak için müca-
dele ettiği bir ülkede onların siyasete 
tam ve aktif  katılımını sağlamak için 
pozitif ayrımcılık temelinde demok-
ratik atılımların bir an önce yapılması 
gerekmektedir.

 Kadının yaşamın her alanındaki 
sorunlarının çözümlenmesi, bilinç-
lendirilmesi ve kadın haklarının ge-
liştirilmesi için çalışmalarımız devam 
edecektir.

 Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı 
verilmesinin 84. yıldönümünü kutluyor 
ve  bugün ve her zaman hayatın her 
alanında söz,  yetki, karar ve politika 
üretim mekanizmalarında eşit temsili-
yet sağlanıncaya kadar bu taleplerimi-
zin ve mücadelemize devam edeceği-
mizi bir kez daha dile getiriyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyuru-
lur. 05/12/2018

BATMAN BAROSU
KADIN HAKLARI MERKEZI

BASINA VE KAMUOYUNA

VATANDAŞLARIN veya bireylerin 
düşüncelerini özgürce söyleye-

mediği haller kişinin ifade özgürlüğü-
ne müdahaledir. Bireylerin susmasına 
sebep olacak tüm haller, sağlıklı bir 
toplum yapısına da müdahale olaca-
ğından insan hakları ve Baromuz yö-
nünden kabul edilebilir değildir.

Geçtiğimiz günlerde Atatürk’e ha-

karet suçundan tutuklanan vatanda-
şımızın tutuklama kararını içeren ge-
rekçede yine ifade özgürlüğü sınırı dar 
değerlendirildiği için adalet adına yanlış 
bir karar ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde 
Cumhurbaşkanına hakaret suçlarıda 
dar kapsamda değerlendirilmektedir.

Bu durum inanç, fikir ve düşünce 
özgürlüğü alanının daraltılması sonu-
cunu doğurmakla birlikte Bu yöndeki 

olumsuz yargı kararları ifade özgürlü-
ğü ve insan hakları yönünden de sa-
kıncalı sonuçlar doğuracaktır.

İnsan hakları ve özellikle ifade öz-
gürlüğünün sınırlarında Ahim kararları 
ve yaklaşımı benimsenmesi gereği açık 
olup uygulamada esas alınması gereği 
kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Batman Baro Başkanlığı
12.11.2018
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BASINA VE KAMUOYUNA 

INSAN Hakları Evrensel Bildirgesi, 10 
Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Ge-

nel Kurulu’nun 217 A (III) sayılı kararıyla 
kabul edilmiştir. Bu bağlamda 10 Aralık 
günü tüm dünyada Dünya İnsan Hakla-
rı Günü olarak kutlanmaktadır.

II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan ça-
tışmalar ve kullanılan zalimane yöntemler, 
insanlık vicdanını derinden yaralamıştır. 
BM’de taraf ülkeler tarafından imzalanan 
İnsan hakları evrensel bildirgesi, insan hak 
ve özgürlüklerini güvence altına alarak 
insanlığı yok eden savaşlara son verme 
düşüncesinin bir yansımasıdır.

Bir ülkenin demokratikliği ve çağ-
daşlığı, insan haklarına olan bağlılığı 
ile ölçülür. Dünya’nın geldiği noktada 
insan hakları, İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi, uluslararası metinler ve an-
laşmalarla koruma altına alınmıştır. 
Anlaşmanın tüm taraf ülkeler açısından 
bağlayıcı olması, insanların temel hak 
ve özgürlüklerinin geniş bir konsensüs 
ile tüm Dünya’da etkili bir şekilde tanın-
masının yolunu açacaktır.

Tüm insan hakları sözleşmelerinin 
amacı, devletlerin iç hukuklarında ve 
uygulamalarında insan haklarına uy-
gun davranılmasını sağlayarak insan 
haklarına, etkin bir şekilde işlerlik ka-
zandırmaktır.

İnsan hakları konusunda en önemli 
hususlardan biri de insan hakları sözleş-
melerinin, devletlerin birbirine olan yü-
kümlülüklerini değil devletlerin bireyle-
re karşı yükümlülüklerini belirlemesidir.

Hukuk ve insan hakları kurumu, 
demokratik hukuk devletlerinde, insan-
ların temel hak ve özgürlüklerinin en 
önemli koruyucusudur.

İnsan haklarının uluslararası düzey-
de korunması aynı zamanda uluslarara-
sı güvencelere de bağlanmıştır. Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi ve benzeri 
kuruluşlar, hak ihlallerinin tayini ve tes-
piti noktasında ihdas edilmiş yaptırım 
gücü olan kurumlardır. Temel insan 
haklarının demokratik hukuk devleti 
kurallarına uygun kullanılıp kullanılma-
dığı, devletlerin insan haklarına olan 
yaklaşımları, bu kurumlar tarafından da 
denetlenmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
yargılamalarında, adil yargılanma ko-
şullarına ve demokratik hukuk devleti 
kurallarına uygunluğu denetlemekte-

dir. Devletlerin bu uluslararası kurallara 
uyması zorunlu kılınmıştır. Bu kurumun 
kararlarına uyulmamasının çok ağır 
yaptırım ve koşulları bulunmaktadır. 
Bunun yanında T. C. Anayasası’nın 
90. Maddesine göre; usulüne uygun 
yürürlüğe girmiş uluslararası antlaşma-
lar kanun hükmündedir ve Anayasa’ya 
aykırılıkları iddia edilemez. Hem ulusla-
rarası hem de iç hukuk normları birlikte 
ele alındığında anlaşılacaktır ki AİHM 
kararları mümzi Devletler açısından du-
raksamaya yer bırakmayacak bir şekilde 
bağlayıcıdır. Bu açıdan Devletlerin, yargı 
kararlarına keyfi sebeplerle uymaması 
gibi bir durum kabul edilemez.

Bilindiği üzere yakın tarihte, Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 
cezaevindeki eski eş genel başkanı Se-
lahattin Demirtaş’ın Özgürlük Hakkı’nın 
ve Serbest Seçim Hakkı’nın ihlal edildiği 
gerekçesiyle serbest bırakılmasına dair 
karar vermiştir. Anılan karara uyulma-
masının büyük yaptırımlara sebebiyet 
vereceği ortadadır. Türkiye, Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesi’nin bağlı oldu-
ğu Avrupa Konseyi’ne üye bir devlettir. 
Anılan karara uyulmamasının Avrupa 
Konseyi’nden çıkarılma sonucunu dahi 
doğurabilecek yaptırımlara sebep ola-
bileceği unutulmamalıdır. 

90’lı yıllarda, özellikle Bölgemizde 
yaşanan hak ihlalleri ile ilgili başlatılan 
yargılamaların, özellikle Kulp ve Lice 
olaylarına bağlı davaların zamanaşımı, 
düşme, beraat vb. gerekçelerle sonlan-
dırılması, cezasızlık politikasını akla ge-
tirdiği gibi iş bu beraat kararları insanlık 
vicdanını yaralar niteliktedir. Faili meçhul 
cinayetlerin aydınlatılması ve sorumlula-
rın cezalandırılması noktasında toplum 
nezdinde oluşan umut ışığı, yargılanan 
sanıkların cezasız kalması ile sönmüştür. 
En temel insan haklarından olan ya-
şam hakkına yönelik yapılmış ihlallerin 
sorumlularının, gecikmeksizin adalet 
önünde hesap vermesi gerektiği husu-
sunun özellikle altını çizmek istiyoruz.

Yargı kurumları içinde kümelenmiş 
ideolojik saplantıları olan, FETÖ ve ben-
zeri oluşumların, toplum vicdanında aç-
tığı yaralar, halen varlığını devam ettir-
mektedir. Haklarında adil bir yargılama 
yapılmadan mahkûmiyet kararlarının 
verildiği AHİM kararlarına da yansıyan 
28 Şubat sürecinde mağdur olmuş va-

tandaşlara yeniden yargılama yolunun 
açılmaması ve yine Hüdapar yöneti-
cilerine yönelik verilen mahkumiyet 
kararının Yargıtay tarafından onanması 
bunun birebir yansımalarıdır.

Bilim insanları ve akademisyenlere 
yönelik ihraç kararları, haklarında yü-
rütülen yargı süreçlerindeki katı ve sta-
tükocu yaklaşımlar hukuka ve adalete 
olan güveni ciddi bir şekilde sarsmakta, 
aynı zamanda fikir ve düşünce özgür-
lüğü alanında elde edilmiş kazanım-
lardan geriye dönüşe yol açmaktadır. 
Türkiye’de yargı sistemi; ideolojik, siyasi 
her türlü baskı ve etkiden uzak olmalı-
dır. Temel hak ve hürriyetleri koruyup 
kollayan, tek gayesi ülkede adaleti tesis 
etmek yargının asli görevi olduğu unu-
tulmamalıdır. Bu bağlamda; kişi hürri-
yetine yönelik yapılan ve etkisi halen 
devam eden ihlallerin sonlandırılması 
gerektiğini açıkça vurguluyoruz.     

Hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi 
yönündeki çalışmalar ve yasal düzenle-
meler, göstermelik olarak değil hak ve 
özgürlüklerin tüm insanların ihtiyacı ve 
demokrasinin bir gereği olduğu için ya-
pılmalıdır. Bu açıdan özgürlük–güvenlik 
ikilemi yaratılarak mevcut hak ve özgür-
lüklerden asla taviz verilmemelidir.

Bu kapsamda hak ve özgürlük ala-
nını genişleten, insan hakları ihlallerine 
karşı temel bir güvence olan, çoğulcu, 
yeni ve demokratik bir anayasa ihtiyacı 
önem arz etmektedir. Hak ihlalleri ko-
nusunda uluslararası temel belgeleri ve 
ölçütleri esas alan yasal düzenlemeler 
derhal hayata geçirilmelidir.

Batman Barosu İnsan Hakları Mer-
kezi olarak, 3 yıl önce işlenen karanlık 
bir cinayet neticesinde aramızdan ay-
rılan insan hakları aktivisti, dostumuz, 
meslektaşımız Av. Tahir ELÇİ’yi saygı ve 
minnetle anıyoruz. Yargı makamlarına, 
bu karanlık olayın aydınlatılması için 
etkili bir soruşturma yürütmeye ve so-
rumluların derhal adalet önüne çıkarıl-
masına yönelik çağrımızı yineliyoruz.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü 
vesilesiyle yaşam hakkının ihlal edilme-
diği, insan ve insan onuruna saygının 
egemen olduğu bir ülke ve dünya dile-
ğiyle şehrimizde ve bölgemizde yaşanan 
insan hakları ihlallerinin takipçisi olacağı-
mızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.

BATMAN BAROSU INSAN HAK-
LARI MERKEZI
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8 MART; Dünya Kadınlarının taleplerini 
birlikte daha gür haykırdıkları, kendilerini 

toplumda eşit bir birey olarak yok sayan çağ-
dışı zihniyetlere karşı çıktığı, kadını sömüren, 
aşağılayan, yok eden sistem ve zihniyetlere 
karşı omuz omuza mücadele verdiği gündür.

Kadına yönelik ayrımcılığı, dünyada 
sömürünün, şiddetin, eşitsizliğin, yoksullu-
ğun artmasına neden olan sistemden ayrı 
düşünmek mümkün değildir. Bu nedenle 
temel olarak bu sistemin değişmesi sağlan-
madan kadın sorunlarına çözüm bulmak 
mümkün olmayacaktır. Cinsiyet ayrımının 
ortadan kaldırılmasıyla özgür, eşit bir birey 
ve toplum oluşumu sağlanabilir.

Ülkemizde toplumsal cinsiyet ayrım-
cılığı; aile içinde başlayarak, toplumun her 
alanında var olmaya devam etmektedir. 
Tarihsel, kültürel ve dinsel bir takım ge-
rekçeler üretilerek kadınlar eğitimden, iş 
hayatından ve toplum yaşantısından uzak-
laştırılmaktadır.

Ülkemizde nüfusumuzun yarısını teşkil 
eden kadınlarımız; yaşamın her alanında 
varken; karar alma organlarında, istihdam-
da, eğitimde politikada aynı oranda temsil 
edilememektedir. Bunun yanında kadına ve 
çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismar 

sistematik bir şekilde artmaktadır. Kadına 
yönelik şiddet ve cinsel istismarın artmasını, 
görünürlüğün ve farkındalığın artmasıyla 
açıklanmasını kabul etmiyoruz. Kadına yö-
nelik şiddet ve istismarın artmasında kadına 
yönelik politikalarda sistemli bir geriye gidi-
şin etkisi büyüktür. Eğitim müfredatı ile top-
lumsal cinsiyet rollerindeki eşitsizlikler pekiş-
tirilmekte, dini referanslar dikkate alınarak 
kanuni düzenlemeler yapılmakta, kesintisiz 
zorunlu eğitim süresi kısaltılmakta, kadına 
yönelik şiddet haberlerinde medyada eril dil 
kullanılmakta, kadının asıl görevinin annelik 
ve esas yerinin ev olduğu algısı yaratılarak 
kadının sosyal yaşamda yer alması kısıtlan-
maktadır. Kamusal alanların kadınlar için 
güvenilir hale getirilmesi sağlanacağı yerde 
kamu hizmetleri toplumsal cinsiyet ayırımı-
na yol açacak şekilde verilmekte, failin fiili 
tartışılacağı yerde kadının şiddete uğraması-
na bulunduğu yer, zaman ve giyiniş biçimleri 
mazeret olarak kullanılmaktadır.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği problemi; eko-
nomik ve toplumsal hayatın eşitlik ilkesi 
kapsamında düzenlenmesiyle mümkündür. 
Kadınları toplumsal hayat dışına itmeye ça-
lışan, cinsiyetçi ve ayrımcı politikalardan ve 
uygulamalardan vazgeçilmelidir.

Laik eğitim sistemi her türlü toplum-
sal cinsiyet eşitsizliğin kaldırılması için bir 
zorunluluktur. Yine 12 yıl kesintisiz zorun-
lu eğitim kız çocuklarının birey olmasını 
sağlayacak önemli bir olgudur. Politik dil 
kullanımının ve özellikle Diyanet İşleri Baş-
kanlığınca yapılmakta olan kadına yönelik 
cinsel tanımlamaların mevcut yasalarla çe-
lişkili olmaması sağlanmalıdır. Aile kavramı 
kullanılarak; kadına yönelik şiddette ve aile 
mahkemesinin görevli olduğu alanlarda ve 
davalarda arabuluculuk ve uzlaştırma yön-
temleri kabul edilmemelidir. Kadına sade-
ce ailenin bir parçası gören politik, kültürel 
anlayış değiştirilerek, kadının eşit ve özgür 
birey olduğu kabul edilmelidir.

Bizler; Trabzon Barosu olarak; Türki-
ye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu 
(TÜBAKKOM) üyesi olarak; kadınlarımızın 
cumhuriyet devrimleri kazanımlarından 
ödün vermeyeceğimizi; kadına karşı her 
türlü ayrımcılığın ortadan kalktığı, kadının 
birey olarak var olduğu, özgürlüklerinin kısıt-
lanmadığı, şiddettin ve istismarın önlendiği, 
barışın sağlandığı bir Türkiye ve dünya iste-
diğimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyo-
ruz. 08.03.2018

TÜBAKKOM 14. DÖNEM SÖZCÜSÜ
TRABZON BAROSU

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

ADİL VE EŞİT BİR SEÇİM

TÜBAKKOM

BASINA VE KAMUOYUNA

DEMOKRATIK toplum gerekleri açısın-
dan halkın iradesi ile oluşturulan siyasal 

temsil yetkisinin, sandık sonuçlarına tam ve 
eksiksiz yansıtılması, demokrasinin olmazsa 
olmazlarındandır. Bu bağlamda, 24 Hazi-
ran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerde, 
sandık güvenliğinin sağlanması, oy verme 
işleminin adil bir ortamda yapılması ve 
adaylara eşit şartlarda propaganda yapma 
hakkı tanınması gerekmektedir. Aksi du-
rum demokratik yönetim sistemine gölge 
düşürmekle birlikte halkın iradesinin par-
lamentoya yansımasını da tartışmalı hale 
getirecektir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; 15 Tem-
muz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL 
şartlarında yapılacak olan seçim süreci, özel-
likle muhalif çevreler açısından, demokratik 
bir yarış olmaktan öte bir görüntü sergile-
mektedir. Cumhurbaşkanlığı adayı Selahat-
tin DEMİRTAŞ’ın halen cezaevinde tutuklu 
bulunması, kendisine oy vermiş ve verecek 
kesim açısından toplumsal vicdanı yarala-

makla birlikte, yürürlükteki mevzuata da ay-
kırı bir durum teşkil etmektedir. Siyasi hayatı 
boyunca Milletvekilliği, Parti Genel Başkanlı-
ğı yapmış, önceki dönemde Cumhurbaşkan-
lığı Adayı olmuş ve neredeyse 6 milyon seç-
menin desteğine sahip bir siyasi otoritenin 
eşit propaganda koşullarına sahip olmaması 
demokratik yarışı gölgelemektedir.

T. C. Anayasası’nın 67. Maddesi; seçme, 
seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını 
düzenlemektedir. Bu kapsamda Anayasa’da 
düzenlenen bu haklardan seçilme hakkı, 
genel itibariyle kendini seçmene tanıtma 
ve serbestçe propaganda yapma hakkını 
da bünyesinde barındırır. Türk hukukuna 
paralel olarak usulüne uygun yürürlüğe 
girmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 
1 protokolünün 3. maddesi de benzer bir 
düzenlemeye yer vermektedir. Hem ulusal 
hem de uluslararası mevzuata aykırı olarak 
eşit şartlarda propaganda yapma hakkını 
kullanamayan Selahattin DEMİRTAŞ’ın tu-
tukluluk durumunun tekrar gözden geçiri-
lerek, özellikle Ankara 19. Ağır Ceza Mahke-

mesinin tutukluluk değerlendirme ile ilgili 
olarak oy çokluğu ile verdiği 21.05.2018 ta-
rihli kararındaki toplam 6 sayfalık muhalefet 
şerhinde belirtildiği üzere ve bu gerekçeler-
le Selahattin Demirtaş’ın tutuksuz yargılan-
ması gerektiğini düşünmekteyiz.  

24 Haziran seçimlerinde kamuoyunda 
tartışmalı olan konulardan biri de özellikle 
bölgemizde uygulanacak olan sandıkların 
başka seçim bölgelerine taşınması husu-
sudur. Güvenlik kaygılarının asgari düzeyde 
olduğu bir dönemde yapılacak böyle bir uy-
gulamanın seçmenlerin sandıklara erişimini 
zorlaştırmakla birlikte seçmen iradesinin 
sandığa yansımasında güçlükler ve adalet-
sizlikler ortaya çıkaracağı kuşkusuzdur. Asıl 
olan her seçmenin kendi sandığında özgür-
ce seçimini yapmasıdır.

Sonucu her ne olursa olsun, 24 Hazi-
ran’da yapılacak seçimlerin halkımıza ve 
ülkemize daha adil, daha özgür ve daha 
yaşanabilir bir gelecek sunmasını diliyoruz. 
11.06.2018

BATMAN BAROSU BAŞKANLIĞI
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Basın Bildirileri

BASINA VE KAMUOYUNA

TOPLUMSAL huzurun kayna-
ğı ve toplum birliğinin olmazsa 

olmazları “hukukun üstünlüğü ve 
vatandaşların kendilerini hukuk 
güvenliği” içerisinde hissetmeleridir. 
“Hukukun üstünlüğü”, ”Hukuk Dev-
leti”, ”Yargı Bağımsızlığı’’ ve “Yargıç 
Güvencesi“ gibi  temel ilkeleri halen 
tartışmaya devam ettiğimiz, sadece 
bahsettiğimiz temel ilkelerin değil, 
yargıdaki sorunların ve avukatlık mes-
leğindeki sıkıntıların da olumsuz yön-
de yükseliş gösterdiği yeni bir adli yıla 
merhaba demekteyiz.

Ülkelerdeki yönetim sistemleri veya 
hükümet sistemleri değişiklik göster-
mekle beraber, vatandaşlarına hukuk 
güvenliği sağlayan daha doğru bir 
deyişle vatandaşların kendini hukuki 
güvenlik içiresinde hissettikleri ülkeleri, 
diğerlerinden ayıran temel etmenin, 
bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığı 
olduğunu gözlemlemekteyiz. Vatan-
daşların kendilerini hukuki güvenlik içe-
risinde hissetmelerinin yegane koşulu 
bağımsız ve tarafsız bir yargı sisteminin 
varlığıdır. Bu husus ülkemiz açısından 
değerlendirildiğinde ise yargının ba-
ğımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda 
daha çok yol almamız gerektiği bir ger-
çeklik olarak karşımızda durmaktadır. 
Her adli yıl açılışında dile getirilen bu 
konu yani yargının bağımsızlığı ve taraf-

sızlığı konusu ne yazık ki bu adli yıl açılı-
şında da önemini korumaktadır. Beklen-
timiz bu konuda bir an önce adımların 
atılması ve ülkemizin hakkettiği şekliyle 
bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemine 
kavuşturulmasıdır.

Anlamsız ve gereksiz bir şekilde 
hızla artan Hukuk Fakülteleri dolayı-
sıyla aramıza sürekli yeni meslektaş-
larımız katılmaktadır. Neredeyse tüm 
mesleklere kabul için yazılı sınav şartı 
aranıyorken avukatlık mesleği için her 
yıl gündeme getirilmesine rağmen 
henüz mesleğe kabulde sınav şar-
tının getirilmemiş olması büyük bir 
eksikliktir. Üniversite sınavında Hukuk 
fakültelerine müracaat için getirilen 
ilk yüzellibinlik dilime girme barajının 
oranı zaten çok düşükken, bu oranın 
daha da düşürülmesi yerine, oranın 
ilk yüzseksenbin olarak yükseltilmesi  
ayrı bir garabettir. Adalet Bakanlığı ta-
rafından dile getirilen “Hukuk Fakül-
teleri için bitirme sınavı getirilmesi” 
önemli ve olumlu bir gelişmedir. Bek-
lentimiz avukatlık mesleğine kabul 
için de nitelikli bir sınavın bir an önce 
getirilmesi ve bunun yanında üniver-
site sınavında Hukuk fakültesi tercihi 
için getirilmiş bulunan barajın çok 
daha fazla oranda geriye çekilmesidir.

Neredeyse her adli yıl açılışında 
dile getirdiğimiz üzere; Her şeyden 
önce ülkemizde yargının bağımsızlığı 

ve tarafsızlığının sadece kağıt üzerinde 
kalmadığı, nitelik anlamında liyakate 
dayalı ve nicelik olarak yeterli sayıda 
hakim ve savcının istihdam edildiği, 
yargının üç saç ayağından biri olan 
savunmanın üzerinden baskı ve kısıt-
lamaların kaldırıldığı, Avukatları yar-
gıya ayak bağı gören anlayışı bertaraf 
edecek, savunma, dolayısıyla adil yar-
gılama hakkının teminatı olan Avukat-
ların yargısal süreçlerdeki pozisyonunu 
güçlendiren yeni bir Avukatlık Yasası ve 
Avukat’ın mesleğin doğasından kay-
naklanan haklarının kullanımını zorlaş-
tıran uygulamaları ısrarla devam etti-
ren, avukat ile mücadeleyi suç ve suçlu 
ile mücadelenin bir parçası olarak ka-
bul eden kolluk uygulamalarının sona 
ermesi için ayrı bir adli kolluk teşkilatını 
da içeren Yargı reformunun biran önce 
hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Hukukun Üstünlüğünün, Hukuk 
Devletinin, Adil Yargılanmanın ve 
Toplumsal Barışın güvencesi olan 
yargının kurucu üyesi biz avukatla-
rın, geçmişte olduğu gibi bu günde 
de mücadelemizi birlikte sürdürme 
azim ve kararlılığımızla zor günlerin 
aşılacağına, Hukukun Üstün kılındığı 
günlere olan inancımızı tekrarla, yeni 
adli yılın adil yargılama hakkının tüm 
yönleriyle uygulandığı yıl olmasını di-
ler, saygılarımızı sunarız. 3.09.2018

Batman Barosu Başkanlığı

BASINA VE KAMUOYUNA

SELAHATTIN DEMIRTAŞ’IN AİHS 
(Avrupa İnsan Hakları Sözleşme-

si) ile güvence altına alınan haklarının 
ihlal edildiği gerekçesi ile 2017 yılında 
AİHM’e yaptığı başvurusu “acil süreç” iş-
letilerek 20.11.2018 tarihinde görüşülüp 
karara bağlandı. 

İlgili başvuru AİHM tarafından AİHS’i 
5. Madde 3. fıkrası (Özgürlük Hakkının 
İhlalinde Karar Verilmesi ve Serbest 
Bırakılmayı Talep Hakkı), Özgür Se-
çimlerle ilgili 1.protokolün 3. maddesi 
(Serbest Seçim Hakkı), AİHS’in 18. 
maddesi yönünden (Hak ve Özgürlük-

lere Getirilen Sınırlamaların Öngörü-
len Amaç İçin Kullanılması Gereği) ih-
lal olduğu gerekçesi ile kabul edilmiştir. 
Aynı başvuru, AİHS’in 10. ve 34. maddesi 
yönünden de red edilmiş, ayrıca AİHS’in 
5. maddesi 1 ve 4. fıkrası ile ilgili bir ihlal 
olmadığı yönünde karara bağlanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
90. maddesi gereğince; Ülkemizin ta-
raf olduğu AİHS,’nin iç hukukumuzun 
bir parçası olduğu hatta kanunlarla 
farklı hükümler içermesi durumunda 
AİHS’nin kanunlarımızdan daha üstte 
olduğu göz ardı edilemeyecek bir ger-
çektir. Bu yönü ile AİHM kararının uygu-

lanması Anayasal bir zorunluluktur.
Ülkemizde yargıya olan güvenin 

artması, demokratik hukuk devleti olma 
niteliğinin anlamıyla yücelmesi açısın-
dan da önem arzeden AİHM kararının 
uygulanma süreci adil yargılama açısın-
dan da önemli bir sınav olacaktır. 

Bağımsız yargının AİHM kararına 
uygun olarak hakkaniyet ile karar ver-
mesi ülkemize, hukukumuza ve adalet 
sistemimize olan güveni artıracaktır.

AİHM kararına ilgili Mahkeme ta-
rafından uyulması gereği kamuoyuna 
saygıyla duyurulur. 21.11.2018

Batman Barosu Başkanlığı

ADLİ YIL AÇILIŞ BASIN AÇIKLAMASI

AiHM KARARI BAĞLAYICIDIR
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Basın Bildirileri

BATMAN BAROSU KADIN 
KOMISYONU

Değerli Basın Emekçileri;

8 MART 1857 tarihinde ABD’nin 
New York kentinde dokuma işçileri-

nin daha iyi çalışma koşulları talep edip 
greve başlayan ve fabrikada çıkan yan-
gın sonucunda hayatını kaybeden 129 
dokuma işçisi kadın, dünden bugüne 
kadın mücadelemizin sembolü haline 
gelmiştir. Maalesef toplumsal kabul se-
viyesine getirilmeye çalışılan, temelin-
de hiçbir şekilde cins eşitliğini barındır-
mayan ataerkillik, yaşamın her alanında 
kendini göstermektedir. Her coğrafyada 
yaşanan farklı kadın hikayelerine bak-
tığımızda dahi ataerkil düzenin, çoğu 
zaman kadına yaşam hakkını tanıma-
yacak derecede, kadın üzerinde tahak-
küm kurma hakkını kendinde bulduğu 
ve kadınlara ise bunu bir kader olarak 
algılatmaya çalıştığı aşikardır.  Kadının 
kendine ait düşüncesiyle, bedeniyle, 
emeğiyle eşit bir birey olarak var olma 
çabası, tarih boyunca büyük mücadele-
ler gerektirmiştir.

Ülkelerin uluslar arası ve kendi iç 
yasal düzenlemeleriyle kadın sorunu-
na ilişkin çalışmaları, sorunun temelini 
oluşturan nedenlerin göz ardı edilmesi 
sebebiyle çözüm yaratmaktan uzaktır. 
Kadın cinayeti, tecavüzü, tacizi, çocuk 
yaşta evlilik ve cinsel istismar olayı ya-
şanmayan tek bir gün olmayan toplu-

mumuzda, bu mağduriyetlere sebep 
olanların halen iyi hal indirimlerinden 
ve cezasızlığı kapsayan birçok yasal 
düzenlemelerden faydalanabilmeleri, 
gerekli yasal çalışmaların yapılmadığını 
açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Batman Barosu Kadın Hakları Ko-
misyonu olarak hem soruşturma hem 
de yargılama aşamasında takip ettiği-
miz kadın cinayeti dosyaları, kadının 
yaşam hakkı başta olmak üzere diğer 
haklarının ihlalleri karşısında hukuk 
güvencesinin olmadığını göstermek-
tedir. Kadının babası, eşi, ağabeyi veya 
erkek arkadaşı tarafından yaşam hakkı 
elinden alınma sebebini, kadın ola-
rak erkeklerle eşit yaşam koşullarında 
yaşama isteği oluşturmaktadır. Nice 
kadının yaşamının son verilmesine, 
kadın cep telefonu kullanıyordu gibi 
öne sürülen basit sebepler bile yeterli 
olmaktadır.  Ve ne yazık ki adli merciler 
önlerine gelen dosyanın kadının sırf 
kadın olmasından kaynaklı, katledildi-
ğini göz ardı etmektedir. Oysa ki Türki-
ye’nin taraf olduğu CEDAW ve İstanbul 
Sözleşmesi gibi uluslar arası sözleşme-
ler incelendiğinde kadın hakları konu-
sunun titizlikle irdelendiği görülmekte-
dir. Uluslar arası metinlerde yer alan bu 
hassasiyetin ulusal yargıda da pratiğe 
dökülmesi gerekmektedir.

Fiziksel, cinsel, psikolojik şiddet 
mağduru kadınların 6284 sayılı Aile-

nin korunmasına ve Kadına Yönelik 
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 
kapsamında hakkında tedbir kararı ve-
rilen kadınların bile yeteri kadar erkek 
şiddetinden korunamamaktadır. Ayrıca 
kadın sığınma evlerine yönlendirilen 
şiddet mağduru kadınların topluma 
kazandırılmasına yönelik çalışmalar ya-
pılmamaktadır.

Kadınlar dünya nüfusunun yarısını 
oluşturmalarına rağmen, dünya geli-
rinden sadece %10 ve mülkiyetinde 
sadece %1’lik kısmından faydalanmak-
tadır. Kadının ekonomik özgürlüğünün 
tam anlamıyla bulunmadığından, kadın 
eve hapsedilmiş ve ev içi emeği sömü-
rülmektedir. Emek dünyasında yer alan 
kadınlar ise kendisine biçilen toplumsal 
cinsiyet nedeniyle erkekler ile eşit mua-
mele görememektedir.

Bilinmelidir ki, kadının hiçleştiril-
meye çalışıldığı bir toplumda aslında 
hiçbir birey özgür değildir. Kadınlar ola-
rak özgür ve eşit bir yaşamın inşa etme 
yolunda her alanda mücadelemize de-
vam edeceğiz. Batman Barosu Kadın 
Hakları Komisyonu olarak tüm 8 Mart 
1857 tarihinde hayatını kaybeden işçi 
kadınları saygıyla anıyor ve kadın hak-
ları konusundaki mücadelenin dayanış-
mayla büyümesi gerektiğini tüm kamu-
oyuna saygıyla paylaşıyoruz. 7.03.2018

Batman Barosu Kadın Hakları 
Komisyonu

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

ÇALIŞMA HAKKI ANAYASAL BİR HAKTIR
BASINA VE KAMUOYUNA

TBMM’de görüşülmekte olan Sağ-
lıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK’lerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi kamu oyunun vicdanını de-
rinden sarsmıştır. KHK ile görevlerin-
den uzaklaştırılan doktorların henüz 
kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan 
cezalandırılarak çalışma hakları elle-
rinden alınmaktadır. Yasa teklifi ko-
misyonda görüşüldüğü haliyle HU-
KUK’un en basit temel ilkelerine bile 
aykırılığı açıktır. TBMM’nin Anayasaya 
Madde 49’da yer alan çalışma hakkı-
na uygun ve Anayasayı ihlal etmeden 

daha duyarlı hareket etmesi zaruridir. 
Söz konusu yasa ile yaklaşık 7.000 
doktor Kamu hastaneleri ve de SGK 
ile anlaşmalı hiçbir hastanede çalışa-
mayacaktır. Ayrıca Güvenlik soruştur-
masından geçemeyen TIP fakültesi 
mezunları da yasadan olumsuz et-
kilenecek ve mesleklerini icra ede-
meyecektir. İlgili kanun tasarısının 
TBMM’den geçmesi halinde çok üzü-
cü sonuçlar doğacaktır. Yasanın Türki-
ye’ye İnsan hakları yönünden büyük 
zarar vereceği ortadadır. Türkiye’de 
yargıya olan güveni sarsacak olan bu 
yasa teklifi ile yargı kararı beklenme-

den kişilerin cezalandırılmasının yolu 
açılmak istenmektedir. Yargılamalar 
bitmeden kişilerin cezalandırılması 
ceza hukukunun masumiyet kuralına 
da aykırıdır.

Yasa teklifinin TBMM tarafından 
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERI 
ORTADAN KALDIRMAYACAK ŞE-
KİLDE adalet anlayışı açısından, kamu 
vicdanı gözetilerek düzeltilmesi, aksi 
halde düzeltilmesi mümkün değilse 
yasa teklifinin RED edilmesi konusun-
da TBMM’nin hassasiyeti gereği ka-
muya saygıyla duyurulur. 13.11.2018

Batman Barosu Başkanlığı
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Basın Bildirileri

BASINA VE KAMUYOYUNA

06/01/2019 Tarihinde aşağıda imza-
sı bulunan barolar tarafından Muş 

Barosu ev sahipliğinde toplanılarak aşağıda 
belirlenen hususlarda ortak basın açıklaması 
yapılması kararlaştırılmıştır.

1- Adalete erişim noktasında bağımsız 
savunma enaz tarafsız ve bağımsız yargı ka-
dar önemli ve elzemdir. Ancak ne yazık ki uy-
gulamada bağımsız savunmanın temsilcileri 
olan biz avukatlar, şekli bir muameleye tabi 
tutulmaktayız. Soruşturma ve kovuşturmanın 
her aşamasında kanunlarda yazılı olmayan 
pek çok engelle karşı karşıya kalmakta ve bu 
engellemeler, ilgili makamlarca adeta hukuki-
likten uzak ve keyfi uygulamalara dönüştürül-
mektedir. Bağımsız savunmanın da yargının 
kurucu bir unsuru olduğu gerçeği ne yazık ki 
yargı makamlarınca ve onların emri altındaki 
kolluk mensuplarınca içselleştirilememekte-
dir. Sürekli dile getirdiğimiz üzere; avukatlar, 
dosyanın tarafı olmadığı gibi savunmasını 
üstlendiği müvekkilinin fikirdaşı ve eylem or-
tağı da değildir. Vatandaşın sahip olduğu bu 
yanlış bakış açısına ne yazık ki Hakim- Savcı 
ve kolluk mensupları da sirayet etmiştir. Bu-
nun dışında, barolar da 1136 sayılı Avukatlık 
Kanunu 76. Maddesi gereğince hukukun üs-
tünlüğünü ve insan haklarını savunmak üze-
re yürüttüğü çalışmalar sebebiyle, yukarıda 
sözü edilen ilgililer tarafından bir tarafmış gibi 
gösterilmekte ve yürütülen faaliyetlerle öz-
deşleştirilmektedir. Bu konuda bu yanlış bakış 
açısının terk edilmesini talep etmekteyiz.

2- Son dönemlerde uygulamada şüpheli 
ve tutukluların farklı şehirlerde bulunmaları 
nedeni ile SEGBİS adı verilen sistem aracılı-
ğıyla ifadelerinin alınması, mutat bir uygu-
lamaya dönüşmüştür. Çok yakın şehirlerden 
bile ilgilileri getirtmek yerine bahsi geçen 
görüntülü sistem ile beyanlarına başvurul-
ması yöntemi izlenilmektedir. Bu konuda 
hem ilgililerin hem de avukatlarının talep ve 
ısrarlarına rağmen iş bu yöntemle ifade alın-
ma usulünde Hakim ve Savcılar tarafından 
ısrar edilmektedir. Hâlbuki şüpheli veya tu-
tuklunun kendisinin ifadesini alacak makam 
ile doğrudan doğruya temas kurması ve yüz 
yüze gelmesi, mimiklerinin ve heyecanının 
doğru teşhis ve tespit edilmesi açısından ge-
reklidir ve bu aynı zamanda adil yargılamanın 
bir gereğidir. Nitekim uygulamada biz savun-
ma makamını temsil eden avukatlar tarafın-
dan müşahede ettiğimiz üzere doğrudan 
doğruya Hakim- Savcı karşısında ifade veren 
bireylerin kendilerini çok daha adil bir şekilde 
ifade ettiklerini görmekteyiz. Kaldı ki SEGBİS 
sisteminde alınan ifadelerde savunma maka-
mı ile ifadesi alınan şahısların aynı ortamda 

bulunmamaları nedeni ile savunma yapacak 
kişilerin, savunma stratejisi kuramamalarına 
sebebiyet verilmekte; farklı illerde bulunan 
avukat ve müvekkilinin bir araya gelmesinde-
ki zorluklar düşünüldüğünde de etkin bir sa-
vunmanın yapılması önlenmektedir. SEGBİS 
yoluyla ifade alınması usulünün bir an önce 
terk edilmesi gerektiğini belirtir, böylelikle 
adil ve etkin yargılamanın önündeki iş bu en-
gelin kaldırılması temenni edilmektedir.

3- Bilindiği üzere bir önceki dönem Di-
yarbakır baro başkanı ve yönetiminin yapmış 
oldukları bazı basın açıklamaları nedeni ile 
haklarında soruşturma açıldığı, Adalet Ba-
kanlığı tarafından bu konuda Soruşturma 
izni verildiği ve yakın zamanda haklarında 
dava açılması gündeme gelmiştir. Bir ülkede-
ki en temel hak ve hürriyetlerden biri de dü-
şünce ve fikir özgürlüğüdür. Düşünce ve fikir 
özgürlüğü, demokrasisi gelişmiş ülkelerin 
olmazsa olmazıdır. Düşünce ve fikir özgürlü-
ğü aynı zamanda doğrudan doğruya hukuki 
güvenlik ile bağlantılıdır. Kişiler, hukukun 
üstünlüğünün egemen olduğu devletlerde 
Anayasa çerçevesinde belirtilen şekilde fikir 
ve düşüncelerini rahatlıkla açıklayabilirler. Bi-
rer hukuk kurumu olan Barolar, vatandaşlara 
fikir ve düşüncelerini rahatlıkla açıklayabil-
melidirler. Nitekim 1136 sayılı Avukatlık Ka-
nunu 76. Maddesi, ‘insan haklarını korumak’ 
söz konusu olduğunda bunu aynı zamanda 
barolara bir görev olarak vermiştir. Dolayısıyla 
Diyarbakır Barosu’na karşı soruşturma açma-
mak ve bu doğrultuda izin vermemek gere-
kirken bunun aksinin yapılmış olmasını kabul 
etmek mümkün değildir. Soruşturma iznine 
tabii konu başlıkları ele alındığında bunla-
rın tamamen fikir ve düşünce özgürlüğü 
kapsamında değerlendirilmesi gerektiği bu 
bağlamda Diyarbakır Barosu’nun yanında ol-
duğumuzu ve Diyarbakır Barosu’na yönelik iş 
bu hatadan son soruşturma izni verilmemesi 
suretiyle vazgeçilmesini talep etmekteyiz.

4- Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Ku-
rumu ve Patnos L tipi Ceza İnfaz kurumunda 
yaşanan olumsuzluklar ve hak ihlalleri, baro-
larımıza iletilmekte ve sorunların giderilmesi 
noktasında barolarımızdan girişimde bulunul-
ması istenilmektedir. Şimdiye kadar yapılan bu 
çalışmaların neticesinde bazı düzelmeler ol-
masının yanında bazı sorunların ısrarla devam 
edildiği görülmektedir. Her iki cezaevinde olan 
sorunların çözümü için gerekli girişimler yapıl-
makta olup gerek Bakanlık gerekse Başsavcı-
lıklar nezdinde sürecin takipçisi olduğumuzu, 
sorunun çözümü için Bakanlık ve Başsavcılıklar 
tarafından çalışma yürütülmesi gerektiğini be-
lirtmek isteriz. Ayrıca bazı cezaevlerinde açlık 
grevleri olmakta ve halen devam etmektedir. 

Açlık grevlerinin kişinin yaşam durumunu teh-
likeye atmadan görüşme yoluyla çözülmesi 
gerektiği açıktır. Bu doğrultuda Bakanlığın ge-
rekli girişimleri yapması gerektiğini belirtmek 
isteriz. Biz Bölge Baroları olarak her şartta ya-
şam hakkını savunmaktayız ve buna zarar vere-
cek her türlü eylemden kaçınılması gerektiğini 
düşünmekteyiz. Bununla birlikte, açlık grevi 
yapanların talebi olan; ailelerin, avukatların ve 
vasilerin mahpuslarla görüşmesinin temel bir 
insan hakkı olduğunu, ceza infaz hükümleri-
nin keyfi uygulanamayacağını ve dolayısı ile 
yasaların, hükümlünün kişiliği ve kimliği sorgu-
lanmaksızın herkese eşit ve adil uygulanması 
gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda süre-
siz, dönüşümsüz açlık grevinde bulunan tüm 
mahpusların daha fazla tehlikeye girmemesi 
için bu ayrımcı uygulamadan vazgeçilmesi 
hususunda, başta Adalet Bakanlığı olmak üze-
re ilgili diğer tüm kurumları ulusal ve uluslar 
arası mevzuatın gereğini yerine getirmelerinin 
ve bu tür uygulamalara son vermeleri gerek-
tiğinin bir vicdani görev olduğunu belirtmek 
istiyoruz.

5- 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 
kamu hizmetine girme aşamasında güvenlik 
soruşturması sonucunda işe alınmama gibi 
uygulamalar rutin hale gelmiştir. Masumiyet 
ilkesi gereğince hiç kimse, mahkeme hükmü 
ile suçlu bulunmadığı ve hüküm kesinleş-
mediği sürece suçlu kabul edilemez. Özellik-
le kişilerin, güvenlik soruşturmasında ailenin 
diğer fertlerine ilişkin kayıt ve soruşturmalar 
bahane edilerek işe alınmaması ile çalışma 
hakkı, suç ve cezanın şahsiliği ilkesi ve eşitlik 
ilkesi çiğnenmiş olmaktadır. Bu nedenle bu 
haksız ve hukuka aykırı uygulamaya bir an 
önce son verilmesini talep etmekteyiz.

6- Avukatlık mesleğine kabulde Barolar 
Birliği ve Adalet Bakanlığı’nca “Devlet Yeter-
lilik Sınavı” getirilmesi düşünülmektedir. Biz 
Bölge Baroları olarak avukatlık mesleğine girişte 
sınavın olması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak; 
yapılacak sınavın objektif ve adil olması gerekir. 
Ayrıca sınavdan sonra da kademe ve bekleme 
sürelerinin olması gerektiğini, aksi takdirde sına-
vın tek başına yeterli olmadığını düşünüyoruz. 
Avukat sayısının geometrik olarak çoğalması-
nın, avukatlık mesleğine büyük zarar verdiğini, 
dolayısıyla yetkililerce bir an önce önlem alın-
masının şart olduğunu düşünmekteyiz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
ADIYAMAN BAROSU - AĞRI BAROSU 

- BATMAN BAROSU - BINGÖL BAROSU - 
BITLIS BAROSU - DIYARBAKIR BAROSU 
- HAKKARI BAROSU - MARDIN BAROSU 
- MUŞ  BAROSU - SIIRT BAROSU - ŞANLI-
URFA BAROSU - ŞIRNAK BAROSU - TUN-
CELI BAROSU - VAN BAROSU
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Basın Bildirileri

BASINA VE KAMUOYUNA

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu Baro 
Başkanları toplantısı 14 - 15 Temmuz 

2018 tarihinde Şırnak/Cizre’de yapılmıştır. 
Toplantıda aşağıdaki hususları kamuoyuna 
açıklamayı gerekli görmüşlerdir:

- Cumhurbaşkanlığı hükümet siste-
minin hayata geçtiği şu günlerde; yeni 
sistemle yönetimde ve bürokraside ya-
şanan aksaklıklar giderilerek, bürokratik 
ve statükocu siyaset tarzının aşılması ve 
insan haklarına dayalı demokratik bir sos-
yal hukuk devleti anlayışının geliştirilmesi 
beklentisi tüm ülkede olduğu gibi bizlerde 
de öncelikli beklenti olmuştur. Ülkemizde 
yaşanan kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı, dil söylem 
ve siyaset tarzının terk edilerek, toplumun 
tamamını kucaklayan bir siyaset dilinin 
yerleşmesi ve farklılıkların zenginlik olarak 
görülmesi gerekmektedir. Her demokratik 
sistemde olduğu gibi demokrasinin temel 
şartı olan erkler ayrılığı ve denge denetle-
menin yeni sistemde güçlü bir şekilde tesis 
edilerek eksiksiz bir şekilde uygulanmasının 
gerekliliğini ve demokratikleşme yönünde 
adımlar atılması gerektiğini vurgulamak 
isteriz. 

 - 15 Temmuz darbe girişiminin 2. Yıldö-
nümüne denk gelen toplantımızda FETÖ/
PDY darbe teşebbüsünü bir kez daha kını-
yoruz. Bundan çıkarılması gereken dersler 
olduğunu ve bir daha ülkemizin darbelere 
zemin hazırlayacak tüm oluşumlardan arın-
dırılması gerektiğinin ve darbelerin panze-
hirinin demokratikleşme olduğunun altını 
çizmek istiyoruz. Buradan yola çıkarak vur-
gulanması gereken ana konu; millet irade-
sinin üzerinde bir güç olmadığı gerçeğidir.

 -Olağanüstü bir yönetim şekli olan 
OHAL’in giderek olağan bir yönetim mode-
line dönüşmüş olmasından kaygı duymak-
tayız. 2 yıllık sürecin ve KHK hukukunun sa-
dece hak arama özgürlüğünü kısıtlamakla 
kalmadığı giderek hukuksuzluğu kalıcı hale 
getirdiği yönünde toplumun tüm kesimle-
rinde ortak bir kanı oluşmuştur. OHAL ile 
gelen mağduriyetleri giderme konusunda 
kurulan OHAL Komisyonunun hızlı ve adil 
bir şekilde karar vermesi sağlanmalı, yeni 
mağduriyetlere sebebiyet verilmemelidir. 
OHAL’in kaldırılması, hızla normalleşmeye 
dönülmesi, demokratik, temel hak ve öz-
gürlüklerin korunduğu bir toplum düzeni 
inşaa edilmesi hukuk kurumları olarak te-
mel talep ve beklentimizdir. OHAL uygu-
lamasına son verilmesi yönündeki açıkla-
malar tarafımızca olumlu bir gelişme olarak 
değerlendirilirken; bazı yasal düzenleme 

ve uygulamaların OHAL’i yerel makamların 
inisiyatifi ile uygulanabilecek şekilde kalıcı 
hale getirilmesinin demokratik toplumun 
gerekleri ile temel hak ve özgürlükler yö-
nünden kabul edilemez olduğunu vurgu-
lamak isteriz.

- Diyarbakır Barosu özelinde bölge 
barolarını hedef göstererek yapılan talihsiz 
açıklamanın ve kullanılan dilin kutuplaştırı-
cı, ayrıştırıcı bir siyaset yöntemi olduğu bu 
nedenle terk edilmesi gerektiğini yineliyo-
ruz. Türkiye’nin ihtiyacı olan; ırk, dil, din ayrı-
mı yapılmaksızın tüm vatandaşların kendini 
mutlu ve güvende hissedeceği, eşit vatan-
daş anlayışına sahip çıkan, birleştirici ve 
yapıcı bir yönetim tarzının benimsenmesi 
ve kullanılan dilde bu hususlara özellikle 
dikkat edilmesi gerekliliğidir. Ülkede kutup-
laşma yaratan ve seçim atmosferinde kul-
lanılan dilin derhal bırakılması yönündeki 
çağrımızı da bu vesileyle yineliyoruz.

- Bölge Baroları olarak, her fırsatta ve 
platformda dile getirdiğimiz üzere bir dar-
be ürünü olan ve toplumun ihtiyaçlarını 
karşılayamayan, defalarca değişikliğe uğ-
rayan 1982 Anayasasının yerine yeni bir 
anayasaya ihtiyaç duyulduğuna ilişkin gö-
rüşümüzü bir kez daha tekrarlamak isteriz. 
Toplumun ihtiyacı olan siyasi partilerin, 
sivil toplum örgütü ve kuruluşlarının yani 
toplumun tüm kesimlerinin hazırlık süre-
cine dahil edileceği katılımcı, demokratik, 
özgürlükçü, evrensel insan haklarına dayalı, 
ülkedeki bütün farklılıkları birer zenginlik 
olarak gören yeni bir anayasa yapılmasıdır.

-28 Kasım 2015 tarihinde suikaste kur-
ban giden Diyarbakır Barosu Başkanı sevgili 
dostumuz Av. Tahir Elçi’nin soruşturması-
nın halen tamamlanamamış olması, hatta 
dosyada tek bir şüphelinin dahi olmaması, 
faillerinin yargı önüne çıkarılmamış olması 
kabul edilemez niteliktedir. Aradan bunca 
zaman geçmiş olmasına rağmen faillerinin 
bulunmayışı, dosyanın gündemden düşü-
rülmeye çalışılması etkili ve failleri ortaya çı-
karmaya yönelik bir soruşturma yürütülme-
diğini açıkça ortaya koymaktadır. Dönemin 
Başbakanından, Adalet Bakanına ve İçişleri 
Bakanına kadar Tahir ELÇİ’nin faillerinin bu-
lunacağı, olayın tüm yönleriyle aydınlatıla-
cağı yönündeki sözlerini tutmalarını tekrar 
talep ediyor ve dosyanın faili meçhul dos-
yalar arasına eklenmesine müsaade etme-
yeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

-Son dönemlerde ne yazık ki çocuk 
istismarı ülkemizin en önemli gündemle-
rinden birini oluşturmaktadır. Tüm baroları-
mızın çocuk hakları merkez ve komisyonları 

çocuk haklarının sağlandığı çocuklar için 
güvenli bir geleceğin sağlanması konusun-
da çalışmalar yürütmektedir. Çocuklarımı-
zın korunması için daha etkin tedbirlerin 
alınması ve daha etkin bir şekilde uygulan-
ması bu konuda bu alanda çalışma yürüten 
başta STK’lar olmak üzere tüm kurumlardan 
görüş alınarak yeni düzenlemeler yapılma-
lıdır. Ancak idam konusunun bu tartışmalar 
içerisinde yer almasının doğru olmadığını, 
idam veya idam cezasının bu sorunun çö-
zümünde etkili olamayacağını vurgulamak 
istiyoruz.

- Adalet, yargı mekanizmasının bağım-
sız ve tarafsız işlemesi ile mümkündür. Zira 
adalet duygusu zedelenmiş bireylerin bir 
arada yaşaması mümkün değildir. Suruç 
ilçesinde meydana gelen vahim olaydaki 
soruşturma dosyasının adil bir kararla neti-
celenmesi için soruşturmanın etkin, adil bir 
şekilde yürütülmesinin şart olduğunu bir 
kez daha vurgulamak istiyoruz. Bu anlamda 
olaya karışan hangi taraftan olursa olsun, 
tarafına bakılmaksızın tüm faillerin adalet 
önüne çıkarılması gerektiği yönündeki bek-
lentimizi yineliyoruz.

- 703 sayılı KHK ile getirilen hukuk fa-
kültesi dışındaki üniversite mezunlarına 
idari yargı hakimi olma yolunun açılması 
ciddi anlamda kaygı vericidir. Hukuk eğiti-
mini almamış kişilerden hukuka uygun ve 
doğru bir karar beklemek mümkün değil-
dir. Bu düzenlemenin hukuk devletinde ve 
bağımsız yargıda yeri yoktur. Bu yanlıştan 
ivedi olarak dönülmesini beklemekteyiz.  

- Yaşam hakkı kutsaldır; bu hakka saldırı 
niteliğindeki her türlü eylem ve müdahale-
yi kabul edilemez olarak görüyoruz. Bu an-
lamda son zamanlarda özellikle bölgemiz-
de (Ağrı, Hakkari ve Lice) meydana gelen 
infazları kınıyoruz.

-Bölge baroları olarak, kürt meselesinin 
kalıcı çözümü için demokratik ve sivil siya-
set kanallarının açılmasının gerekliliğine 
inanıyor;  toplumsal tüm sorunlarımızı di-
yalog, hukuk, akıl ve vicdan ekseninde çöz-
menin mümkün olacağını vurguluyoruz. 
Bu anlamda siyasal iktidardan, tüm siyasi 
partilerden, seçilmiş tüm milletvekillerin-
den  yeniden bir barış ve huzur ortamını 
hayata geçirmelerini beklemekteyiz. Kamu-
oyu ile saygıyla paylaşıyoruz.15.07.2018

Şırnak Barosu - Adıyaman Barosu 
- Ağrı Barosu - Batman Barosu - Bitlis 
Barosu - Bingöl Barosu - Diyarbakır 
Barosu - Hakkari Barosu - Muş Barosu - 
Mardin Barosu - Siirt Barosu - Şanlıurfa 
Barosu - Van Barosu - Tunceli Barosu
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Basın Bildirileri

BASINA VE KAMUOYUNA
“SURUÇ OLAYI ETKIN VE ETKI-

LI BIR ŞEKILDE SORUŞTURULMA-
LIDIR” 

14.06.2018 tarihinde Şanlıur-
fa’nın Suruç ilçesinde 4 ki-

şinin yaşamını yitirdiği 8 kişinin de 
yaralandığı elim bir kavga hadisesi 
yaşanmıştır. Olayın hemen akabin-
de siyasi yetkililer tarafından, çıkan 
kavganın sebebi ve failleriyle ilgili 
çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Ka-
muoyuna yansıyan bilgilere göre 
hayatını kaybedenlerden ikisinin 
kavga hadisesinden sonra yaralı ola-
rak kaldırıldıkları hastanede vahşice 
öldürüldükleri yönündedir.  Olayın 
sebebi, olayın başlaması ve meyda-
na geliş şekliyle ilgili ciddi bir bilgi 
kirliliği oluşmuştur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki 
hiçbir makam ve mevki insan ya-
şamından daha değerli değildir.  
Barışa, kardeşliğe ve küskünlükle-
rin giderilmesine vesile olması ge-
reken mübarek Ramazan ayında 
bu şekliyle elim bir hadisenin ger-
çekleşmiş olması üzüntü vericidir. 
Bu yaşanan vahim olay nedeniyle 
yapılması gereken, olayın etraflıca 
soruşturularak aydınlatılması, et-
kin etkili bir soruşturma yapılarak 
kimlikleri ve makamları ne olursa 
olsun olayın faillerinin ortaya çı-
karılması ve tüm bu yapılanların 
şeffaf ve tarafsız bir şekilde ka-
muoyuyla paylaşılmasıdır. Yargı 
makamlarından etkin ve adil bir 
soruşturma, siyasilerden de bu sü-
reçte itidalli bir dil kullanmaların 
bekliyoruz. Bu vesileyle Suruç’taki 

vahim olayda yaşamını yitirenle-
re Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı, yaralılara da acil şifalar 
diliyoruz.

SURUÇ’TA yaşanan bu vahim ha-
diseden sonra Diyarbakır Barosu 

ve Diyarbakır ilindeki bir kısım Sivil 
Toplum Kuruluşları bu yaşanan ha-
dise nedeniyle gözlemde bulunmak 
üzere Suruç ilçesine gitme kararı 
almış ancak ilçeye girişlerine dahi 
yetkililer tarafından izin verilmemiş-
tir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 
18.06.2018 tarihinde TRT Haber Ka-
nalında katılmış olduğu programda 
Suruç’ta yaşanan olaylara ilişkin yap-
tığı değerlendirmeler esnasında:

“Şunu da ifade edeyim o ka-
dar alçakça değerlendirmeler ya-
pılıyor ki, şimdi dün Diyarbakır’da 
Diyarbakır Ticaret Sanayi de dâhil 
olmak üzere Diyarbakır Barosu 
zaten Diyarbakır Barosu PKK’ya 
müzahir bir Baro’ dur. Çok açık ve 
net söylüyorum PKK’ya Müzahir 
bir Barodur. Bütün eylemlerimiz-
de olaylarımızda hukuka dahil 
olan bütün olaylarımızda PKK se-
sini çıkarmadığı zaman Diyarba-
kır Barosu sesini çıkartır.” şeklinde 
sözler sarf etmiştir.  

24 Haziran 2018 tarihinde yapı-
lacak seçimler dolayısıyla çok has-
sas ve gergin geçen bir süreçte; kin 
ve nefret söyleminden kaçınmak, 
sükûnet ve itidal çağrısı yapmak 
gerekirken, İçişleri Bakanı tarafından 
ayrıştıran, insanları ötekileştiren ve 

en vahimi insanları hedef gösteren 
bir dilin kullanılmış olması üzüntü 
vericidir.  Bir hukuk kurumu olan Di-
yarbakır Barosu, hakkında herhangi 
bir yargı kararı olmaksızın devletin 
en üst düzey yetkililerinden birisi 
tarafından suçlu ilan edilmiş, top-
lum ve halk nezdinde hedef gös-
terilmiştir. Barolar sadece savun-
manın değil, Hukuk devletinin ve 
Demokrasinin yılmaz temsilcileridir. 
Hiç kimse, hele de ülkenin İçişle-
ri Bakanı, bırakın bir yargı kararını, 
haklarında konu ile ilgili soruşturma 
dahi açılmamış Baroları ve Avukatla-
rı töhmet altında bırakamaz, hedef 
gösteremez. Zaten böyle bir hakkı 
ya da yetkisi de bulunmamaktadır. 
Bu talihsiz açıklama Baroları ve Avu-
katları ne yazık ki açık hedef haline 
getirmiştir.

Batman Barosu olarak işbu 
sözler dolayısıyla hedef gösterilen 
Diyarbakır Barosunun yanında ol-
duğumuzu belirtir, İçişleri Bakanını, 
yetkilileri ve Yargı makamlarını; Ba-
roları ve Sivil Toplum kuruluşlarını 
herhangi bir yargı kararı olmaksızın 
suçlayıp hedef göstermek yerine 
Suruç’ta meydana gelen olay ne-
deniyle etkin, adil ve etkili bir soruş-
turma yürüterek faillerin bir an önce 
ortaya çıkarılmasını sağlamaya da-
vet etmekteyiz.

Özellikle belirtmek isteriz ki Di-
yarbakır Barosu yalnız değildir ve 
Batman Barosu bu konuda sonuna 
kadar Diyarbakır Barosunun yanın-
da yer alacaktır. 20.06.2018

Saygılarımızla.
BATMAN BAROSU BAŞKANLIĞI

BATMAN-BEŞIRI arasında yol ça-
lışmalarında mıcır kullanımı nede-

niyle meydana gelen trafik kazaları ile 
ilgili olarak, Batman Barosu yönetim 

kurulunun aldığı karar doğrultusunda 
sorumlular hakkında 17.07.2018 ta-
rihinde Batman Cumhuriyet Başsav-
cı’lığına suç duyurusunda bulunulmuş 

olup, Baromuz konunun sonuna kadar 
takipçisi olacaktır. Kamuoyuna Saygı 
ile duyurulur. 17.07.2018

BATMAN BAROSU BAŞKANLIĞI

DİYARBAKIR BAROSU YALNIZ DEĞİLDİR

BATMAN-BEŞİRİ KARAYOLUNDA MICIR KULLANIMI NEDENİYLE
SORUMLULAR HAKKINDA YAPTIĞIMIZ SUÇ DUYURUSU

“DIYARBAKIR BAROSU
YALNIZ DEĞILDIR”
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Basın Bildirileri

Basına ve Kamuoyuna;

ÇOCUK HAKLARI, kanunen veya ahlaki 
olarak dünya üzerindeki tüm çocukların 

doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşa-
ma, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel 
sömürüye karşı korunma gibi haklarının 
hepsini birden tanımlamakta kullanılan ev-
rensel bir kavramdır.

Çocukların erişkinlerden farklı fiziksel, 
fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri ol-
duğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği 
bilincinin yerleşmesi, çocukların bakımının 
bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yak-
laşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklen-
mesi gerektiği düşüncesi, Cenevre Çocuk 
Hakları Bildirisi ile şekillenmiştir. Günümüzde 
çocuk hakları ile ilgili olan uluslararası belge 
20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler 
tarafından kabul edilen ve 193 ülke tara-
fından onaylanmış olan Birleşmiş Milletler 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşmedir.  20 Kasım 
günü günümüzde Evrensel Çocuk Günü 
(Universal Children’sDay) veya Çocuk Hakları 
Günü olarak kabul edilmiştir.

BM Çocuk Hakları Komisyonu’na göre 
imzacı ülkeler arasında BM’ye rapor gönde-
ren 43 ülkeden sadece 14’ü sözleşme ilke-
lerini iç hukuklarına uyarlamış, diğer ülkeler 
sözleşmeye uyum sağlamak için yeni ve 
benzer yasalar çıkarmış veya uyum sağla-
mak yerine çocukları kendi hakları konusun-
da bilinçlendirmeyi tercih etmişlerdir.

Uluslararası Af Örgütü’nün verdiği bil-
gilere göre pornografi, şiddet ve yasa dışı 
faaliyetlerin çokça görüldüğü ülkelerde 
çocuk istismarı had safhalara ulaşmaktadır. 
İstatistikler dünya üzerinde 5-14 yaş grubu 
arasında 250 milyon çocuk işçi olduğunu 
söylerken 12-17 yaş grubundaki milyonlarca 
çocuğun okula devam edemediğini ortaya 
koymaktadır. Toplam 165 milyon yetimin 
bulunduğu rapor edilen dünyamızda BM 
Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)’na göre her 
gün beş yaşın altında 22.000 çocuk önlene-
bilir sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor.

Çocuk Hakları Sözleşmesi ve akabinde 
kurulan BM Çocuk Hakları Komisyonu’nun 
tüm çalışmalarına rağmen, bugün çocuklar 
hâlâ toplumun istismara en açık ve savun-
masız grubunu teşkil etmektedir.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’ni imzalarken çocukların 
eğitim, ifade özgürlüğü, kendi kültürünü 
yaşatma ve kendi dilini özgürce kullanma 
haklarını içeren 17. , 29. ve 30. maddelerine 
koyduğu çekince ile çocuk haklarına ciddi 
anlamda sınırlılık getirdiği bilinmektedir. Bu 
alanda yıllardır çalışma yürüten sivil toplum 
örgütleri olarak  bizler  bu çekincelerin kaldı-

rılması için çalışmalar yürütmekteyiz. Bilindi-
ği gibi  demokratikleşme paketinde anadil-
de eğitim sadece özel okullara gitme şansı 
yakalayan çocuklara tanınmıştır,  özel eğitim 
şansı olmayan çocuklarımızın ayrımcılığa 
maruz kalması anlamına gelen  bu durumun 
tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. 
Ülkemizin BM Çocuk Hakları sözleşmesine 
çekince koyduğu maddelerin çekinceler 
kaldırılarak onaylanması çocuklarımızın ilgili 
yasalarla daha fazla korunabilmesinin yolu-
nu açacaktır. Bu durum doğrudan İnsan ve 
çocuk haklarının gelişmesine çok olumlu 
katkılar sunacaktır. 

Son yıllarda Ortadoğu başta olmak üze-
re Arakan’da, Filistin’de ve değişik coğrafya-
larda dünyanın egemen güçlerinin yürüt-
müş olduğu savaşların en büyük mağduru 
çocuklar olmuştur. Ülkelerinden zorunlu 
göçe sürüklenen çocuklar; zorunlu mülteci, 
cinsel suçların mağduru, organ mafyaları-
nın hedefi, dilenci, çocuk gelin dahil bir çok 
alanda mağdur olmuştur.

Türkiye’de, BM Çocuk Hakları sözleş-
mesini 14 Ekim 1990 tarihinde imzaladığı 
sözleşmeyi 27 Ocak 1995’te Resmi Gaze-
te’de yayımladıktan sonra yürürlüğe soktu. 
Sözleşmenin yürürlüğe girmesinin üstün-
den geçen 23 yıla rağmen Türkiye’de halen 
DÖRT YÜZ BİN’E YAKINI tarımda olmak üzere 
BİR MİLYONA yakın çocuk işçi VARDIR. Çocuk 
yaşta evlendirilen kız çocukları, savaş ve ça-
tışma ortamında kaybedilen çocuklarımız, 
ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye’ye 
sığınan ailelerin çocukları vardır. Görüldüğü 
üzere bütün çocuklarımıza yardım etmek 
ve çocuklarımızın haklarını yasal zeminde 
bir hak olarak tesis edilmesini sağlamak en 
önemli görevimiz olmalıdır.

Geçtiğimiz yıllarda çocuklara yönelik 
cinsel suçlardan en akılda kalanların başında 
Ensar Vakfı ve Kaimder olayları vardır. Ensar 
Vakfı ve Kaimder’de eğitim gören çocuklara 
yönelik cinsel suçlar sonrasında açılan dava-
lar, Anayasa Mahkemesi’nin TCK 103. Madde-
lesinin 1. Ve 2. Maddelerinde yapılan iptaller 
nedeniyle suçların cezalandırılması yönünde 
boşluğa sebep olmuştur. İlgili iptaller dola-
yısıyla oluşan boşluk nedeniyle çocuk yaşta 
evliliklerin önü açılmıştır. Bu ve benzer olum-
suzluklar daha güzel bir dünya umutlarımızı 
ne yazık ki her geçen gün azaltmaktadır. 

Bu nedenlerle açıkça beyan etmek 
gerekir ki;

Yasalar önünde sayıldığı gibi on sekiz yaşın-
dan küçük olan herkes çocuktur. Büyümüş de 
küçülmüş olsun olmasın, kocaman insan gibi 
görünsün görünmesin, artık ağabey, abla olsun 
olmasın, 18 yaşından küçük herkes çocuktur. 

Çocuklar hayatta kalmalı, yasalarla ko-
runmalı, özgürce yaşamalı ve gelişmelidir. 
Bunu sağlamak ise tüm devletlerin görevidir. 
Hükümetlerin bunun karşısında mazeretleri 
olmamalıdır.

Çocukları etkileyecek kararlar alınırken 
menfaatleri ön planda tutulmalıdır. Görüş-
lerini oluşturma yeteneğine sahip her çocuk 
görüşlerini serbestçe ifade edebilmelidir.

Sözleşmeye taraf devletler çocukların 
her türlü menfaatini ön planda tutarak; ih-
mal, istismar ve şiddet karşısında gerekli tüm 
yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlem-
leri almalıdırlar.

Çocuklar kendilerini savunabilecek ye-
terliliğe sahip olmayıp koruma ve kollama 
işini yetişkinler ve bu hakları yasalarla gü-
vence altına alan devletler yapmalıdır.

İster tek başına olsun isterse ana–baba-
sı veya herhangi bir başka kimse ile birlikte 
bulunsun, mülteci statüsü kazanmaya çalı-
şan ya da uluslararası veya iç hukuk kural ve 
usulleri uyarınca mülteci sayılan bir çocuk, 
bulunduğu ülkedeki çocuklarla aynı haklara 
sahip olmalıdır.

Taraf Devletler, her çocuğun bedensel, 
zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişi-
mini sağlayacak yeterli bir yaşam standardı 
sağlayacağını temin etmelidir.

Çocukların gelişiminde öncelikle sorum-
lu aileleri ya da vasileridir ancak devletler ai-
lelere yardımcı olmak için gerekli önlemleri 
almalıdır.

Çocuklar dahil hiç kimse renklerine, cin-
siyetlerine, tabiiyetleri ve inançlarına göre 
farklı muameleye tabi tutulmamalıdır.

Çocuklar kendi kültürlerinden, kendi 
inançlarından ve dillerinden yoksun bırakıl-
mamalıdır.

Çocuklar ekonomik sömürüye, her türlü 
tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya 
da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ah-
laksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı 
olabilecek nitelikte çalıştırılmaya karşı korun-
ma hakkına sahiptirler.

Çocuk işçi olmaz.
Engelli çocuklar için özel bakım ve 

eğitim uygulanmalıdır.
Sosyal yardım ve koruma denildiğin-

de, ilk akla gelen çocuk olmalıdır.
Batman Barosu Çocuk Hakları Merke-

zi; Her çocuğun hak sahibi, eşit, özgür,mutlu 
ve onurlu birer birey olarak yaşamda var ola-
bilmeleri için çocukların yararına bütüncül 
bir dönüşümü sonuna kadar savunmaya 
devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
20/11/2018

Batman Barosu Çocuk Hakları Merkezi

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI
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Basın Bildirileri

BASINA VE KAMUOYUNA

BIRLEŞMIŞ Milletler “Toplumun 
ve toplumun her alanında en-

gelli bireylerin haklarını ve refahını 
teşvik etmeyi ve engelli bireylerin 
durumuna dair politik, sosyal, eko-
nomik ve kültürel yaşamın her ala-
nında farkındalık arttırmayı” Ulus-
lararası Engelliler Günü 1992 yılında 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 
47/3 sayılı kararı ile ilan etmiştir. Bir-
leşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 
kabul ettiği Sakat Kişilerin Hakları 
Bildirgesi’nde ise Engelli tanımı “Nor-
mal bir kişinin kişisel ya da sosyal 
yaşantısında kendi kendisine yap-
ması gereken işleri, bedensel veya 
ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal 
ya da sonradan olma herhangi bir 
noksanlık sonucu yapamayanlar” 
olarak açıklanmaktadır.

Birleşmiş Milletler tarafından 
kabul edilen 2006 Tarihli Engel-
lilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, 
27.05.2009 Tarih - 2009/15137 Sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylana-
rak ülkemiz de bu sözleşme de taraf 
devlet konumunda yer almıştır.

01.07.2005 Tarihli 5378 Sayılı En-
gelliler Hakkında Kanunun 1.Mad-
desinde kanunun amacı “engelli-
lerin temel hak ve özgürlüklerden 
faydalanmasını teşvik ve temin 
ederek ve doğuştan sahip olduk-
ları onura saygıyı güçlendirerek 
toplumsal hayata diğer bireylerle 
eşit koşullarda tam ve etkin katı-
lımlarının sağlanması ve engelli-
liği önleyici tedbirlerin alınması 
için gerekli düzenlemelerin yapıl-
ması” olarak belirtilmiştir.

“Engelli” bireylerin, diğer tüm 
bireyler ile birlikte, yaşama eşit ko-
şullarda katılımının sağlanması ile 
“eşit vatandaş” koşuluna ulaşıla-
bilecektir. Nitekim Anayasamızın 
10.Maddesine 13.05.2010 tarihinde 
eklenen fıkra ile engelliler hakkında 
alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine 
aykırı olmayacağı hususu Anayasal 
güvence altına alınmıştır.

Engelli bireylerin, Anayasadan, 
yasalardan ve uluslararası sözleşme-
lerden doğan haklarının karşılanması 
devletin sosyal hukuk devleti olması-
nın, vatandaşlarının eşitliğini gözet-

mesi yükümlülüğünün ve nihayetinde 
insan hakkına saygının bir gereğidir. 
Bu çerçevede engelli bireylerin ortak 
yaşama eşit bir şekilde katılmalarının 
önündeki tüm engellerin kaldırılması-
nın tüm kurum, kuruluş, özel teşebbüs 
ve tüm vatandaşların yükümlülüğü ol-
duğu hususunu hatırlatmak isteriz.

Batman Barosu olarak, engelli bi-
reylerin önündeki tüm engellerin diğer 
tüm insanların “özrü” olduğunu kabul 
ederek, Dünya Engelliler Günü’nde, 
başta yerel yöneticiler olmak üzere tüm 
sorumluları sosyal hukuk devleti gerek-
lerini yerine getirecek şekilde çözümler 
üretmeye davet ediyoruz.

Kendini sağlıklı sayan her bireyin 
“engelli adayı” olduğunu belirterek 
ilimiz özelinde; tüm kurum, kuruluş, 
özel teşebbüs ve tüm vatandaşları 
üzerine düşen tüm yükümlülükleri 
yerine getirmeye davet ediyor, yeri-
ne getirmeyenler hakkında Batman 
Barosu olarak gerekli yasal girişimle-
ri başlatacağımız hususunu,

Kamuoyuna saygı ile duyuru-
lur. 3.12.2018 

Batman Barosu Başkanlığı

BASINA VE KAMUOYUNA
“Hukuk Oyuncak değildir”

AVUKATLIK yemini ile başlayan 
mesleğimiz aynı zamanda bu 

mesleği ifa ettiğimiz süre boyunca 
beraberinde “Hukukun üstünlüğü” 
mücadelesini de yürüttüğümüz uzun 
ve meşakkatli bir sürecin yükünü de 
taşımamızı beraberinde getiriyor. 
Mesleğimiz mücadele mesleği ve bu-
günkü hukuk sisteminde bu mücade-
lemiz hep devam edeceğe benziyor. 
Hukukun üstünlüğü şiarının olmazsa 
olmazı, tarafsız ve bağımsız bir yargı 
sisteminin varlığıdır. Vatandaşların 
hukuki güvenliği ancak tarafsız ve ba-
ğımsız bir yargı sisteminin varlığı ile 
mümkün olur.

Son olarak İstanbul 37. Ağır Ceza 
Mahkemesinde tutuklu olarak yargı-

lanan 17 avukatın, 14.09.2018 tarihli 
celsede tahliye kararı verildikten son-
ra yapılan itiraz üzerine aynı mahke-
mece bu avukatların 12’si hakkında, 
24 saat geçmeden yakalama kararı 
verilmiş olması yargı bağımsızlığı açı-
sından derin şüpheler uyandırmakta-
dır. Yargılanan kişilerin kim, suçlama-
ların ne olduğundan bağımsız olarak 
adil yargılama ilkelerinden sapılması, 
tüm vatandaşların hukuki güvenliğini 
tehlikeye düşürmektedir.

Adil yargılanma haktır, bu hakka 
en fazla riayet etmesi gereken kurum 
yargı makamlarıdır. Tahliye gerekçe-
lerinde hiçbir değişme olmaksızın, 
tahliye kararının üzerinden henüz 
24 saat geçmemişken Savcılık tale-
bine rağmen tahliye edilen avukat-
lardan 12 si hakkında itiraz üzerine 

aynı mahkeme tarafından tutuklaya 
dönük yakalama emri çıkarılmasının 
ve akabinde bu 12 meslektaşımız 
hakkında  yeniden tutuklama kararı 
verilmesinin hukuki hiçbir izahatı bu-
lunmamaktadır. Hukuki güvenlik ve 
Yargı bağımsızlığı Hukuk devletleri-
nin en temel ilkelerindendir. İstanbul 
37. Ağır Ceza Mahkemesi verdiği bu 
tutuklama kararıyla ne yazık ki bu il-
keleri temelinden sarsmıştır.

Batman Barosu olarak, İstanbul 
37. Ağır Ceza Mahkemesinin 12 mes-
lektaşımız hakkında itiraz üzerine ver-
diği tutuklama kararını hukuki bul-
madığımızı belirtir, İstanbul Barosu 
ile diyalog halinde konunun takipçisi 
olacağımızı Kamuoyunun bilgisine 
saygı ile sunarız. 17.09.2018

Batman Barosu Başkanlığı

HEPİMİZ BİRER ENGELLİ ADAYIYIZ

“HUKUK OYUNCAK DEĞİLDİR”
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Basına ve Kamuoyuna;

IRAK’TA Baas rejimince Kürtlere 
karşı yürütülen Enfal Operas-

yonları kapsamında 16 Mart 1988 
tarihinde Halepçe’de 5 bin kişinin 
yaşamını yitirdiği ve binlerce kişi-
nin sakat kaldığı kimyasal saldırılar 
yapılmıştır.   Katliam sonrasında 
devam eden saldırılar nedeniyle 
büyük göçlerle yaşanan toplum-
sal travma daha da ağırlaşmıştır. 
Kürtler yaşadıkları ağır katliamların 
yanı sıra bir o kadar ağır yalnızlık 
yaşamışlardır. Halepçe katliamı 
etkisi günümüze kadar devam 
eden, modern insanlık tarihin en 
karanlık sayfalarından biridir. 

Yıllar sonra Saddam ve onun 
emriyle bu katliamı yapan katil-
ler yaptıkları bu katliamın sorum-

luları olarak yargılanıp idam edil-
mişlerdir. Açık bir soykırım suçu 
olan bu katliamın sorumluları 
sadece rejimin başındaki Sad-
dam Hüseyin ve onun emrindeki 
rejim yetkilileri değil, o dönemde 
bu rejime silah temininde bu-
lunan ve katliama sessiz kalan 
dünya devletlerinin uluslararası 
hesapları ve kirli siyasetleridir.  
Aradan 30 yıl geçmiş olması-
na rağmen, bu insanlık suçu ile 
yüzleşme sağlanmamış ve ulus-
lararası toplum ortağı olduğu bu 
suçun hesabını vermemiştir. 

Halepçe katliamı, uluslara-
rası toplumun ve kurumların 
insanlık suçu kapsamında kalan 
saldırılar karşısında konjonktürel 
ve siyasal tutum belirlemesinin, 

samimiyetsizliğinin açık ve canlı 
bir örneği olarak hala yaşamak-
tadır. Faile ya da mağdura göre 
tutum belirleyen uluslararası 
mekanizmalar bu nedenle cid-
di bir meşruiyet sorunu ile karşı 
karşıyadırlar.  Bu tutum nede-
niyle, bugün bile hala katliamcı 
rejimlerin benzer suçları işleme-
sinden çekinmedikleri bir ortamı 
mevcuttur.

Halepçe, açık bir yara olarak 
hala insanlığın kalbinde kana-
maktadır.   Batman Barosu olarak 
yıldönümünde insanlığın ortak 
ayıbı olan katliamı ve ortaklarını 
şiddetle kınıyor, katliamda haya-
tını kaybedenleri rahmetle anı-
yoruz. 16.03.2018

Batman Barosu Başkanlığı

Basın Bildirileri

BASINA VE KAMUOYUNA;
Hakkari ili Şemdinli ilçesi 

Yufkalı (Nerduşe) Köyü Binahare 
mezrasında yaşayan Nasır TAŞ ve 
Ramazan AKTAŞ isimli iki çoba-
nın, koyunlarını otlatırken asker-
ler tarafından darp edilmek sure-
tiyle işkence gördüklerine ilişkin 
haberler, basın ve sosyal med-
yada yer aldığı görülmüş ve ağır 
işkence izleri gözlemlenmiştir.

Bilindiği üzere Türkiye Cum-
huriyeti Devleti Anayasa’sının 17. 
Maddesi; “Kimseye işkence ve 
eziyet yapılamaz; kimse insan 
haysiyetiyle bağdaşmayan bir 
cezaya veya muameleye tâbi 
tutulamaz.” İnsan Hakları Av-
rupa Sözleşmesi’nin 3. Maddesi; 
Hiç kimse işkenceye veya insan-
lık dışı ya da aşağılayıcı muamele 
veya cezaya tabi tutulamaz.” İn-

san Hakları Evrensel Bildirgesinin 
5. Maddesine göre; “Hiç kimse-
ye işkence yapılamaz, zalimce, 
insanlık dışı veya onur kırıcı 
davranışlarda bulunulamaz ve 
ceza verilemez.”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel 
Kurulunun 1984 yılında kabul et-
tiği “İşkence ve Diğer Zalimane, 
İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı 
Muamele ya da Cezaya Karşı 
Sözleşme” ve içeriği, işkenceyi 
mutlak bir biçimde yasaklamıştır. 
Anayasanın 17. Maddesi ve Ulus-
lararası sözleşmeler taraf devlete, 
dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti 
Devletine işkence, insanlık dışı 
ve onur kırıcı muameleye karşı 
mücadeleye dair negatif yü-
kümlülükler yüklemiştir. Mutlak 
bir biçimde hem ulusal, hem de 
uluslar arası belgelerde düzen-

lenen ve uyulması zorunlu olan 
işkence yasağı hakkında devle-
tin etkin soruşturma yapma ve 
sorumluları açığa çıkarma yü-
kümlülüğü bulunmaktadır. Bu 
bağlam da Hakkari Valiliği ve 
Şemdinli Cumhuriyet Başsavcı-
lığı tarafından etkili  adli ve idari 
soruşturmalar  yürütülerek bu 
iddiaların aydınlatılması, faillerin 
tespiti ile  adli ve idari yönden 
yaptırıma tabi tutulmalarını sağ-
lamaları hukuk gereği kaçınılmaz 
sorumluklarıdır.

 Batman Barosu olarak yetki-
li mercileri göreve davet ediyor 
olayın ve yaşanan hak ihlallerin 
daima takipçisi olacağımızı say-
gıyla kamuoyu bilgisine sunuyo-
ruz. 2.06.2018

BATMAN BAROSU İNSAN 
HAKLARI KOMİSYONU

İŞKENCE VE FENA MUAMELE KABUL EDİLEMEZ

“KAPANMAYAN YARA HALEPÇE”
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Basın Bildirileri

BATMAN Barosu  Kadın Hakları merkezi ola-
rak İnsan Haklarının en önemli ve en güncel 

problemlerinden biri olan kadına yönelik şiddet-
le mücadeleye dikkat çekmek istiyoruz.

Neden herhangi bir gün değil de 25 Kasım? 
Öncelikle bugünün “Kadına Yönelik Şid-

dete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak 
ilan edilmesine sebep olan olayları sizlerle pay-
laşmak isteriz.

1930-1960 yılları arasında, Dominik Cum-
huriyeti’nde yaşayan Mirabel kardeşler olarak 
bilinen üç kız kardeş, RafaelTrujillo’nun diktatör 
rejimine karşı İnsan Hakları, demokrasi ve özgür-
lük mücadelesi veriyordu.

Onların bu haklı mücadeleleri Clandestine 
Hareketi adını alarak ülke çapına yayıldı.

İktidarı üç kadın tarafından sarsılan diktatör 
Trujillo yönetimi, bundan hiç hoşlanmadı. Bu 
nedenle Trujillo, bir halk konuşmasında “Ülkenin 
en büyük iki sorunu kilise ve Mirabel Kardeşler-
dir” dedi. Karşısında insan haklarını ve demokra-
siyi savunan hareketin başını çeken bu üç kadını 
yandaşlarına açıkça hedef gösterdi. Onlardan 
kurtulmalıydı, bir ibret-i alem olmalıydı ki halk 
korkup mücadeleyi bıraksın.

Bu konuşmadan sadece 23 gün sonra, 25 
Kasım 1960 tarihinde diktatörlük askerleri Mira-
bel Kardeşlere önce tecavüz etti, ardından kar-
deşleri uçurumdan aşağı atarak katletti.

Bu Trujillo için büyük bir zaferdi. Kolay olmuş-
tu. Fakat kendi sonunu hazırladığını bilmiyordu. 
Fikirlerin ölmediğini unutmuştu. Kız kardeşlerin 
kurduğu Clandestine Hareketi öldürülmelerin-
den bir yıl sonra, kadına şiddeti yücelten dikta-
törlüğün yıkılmasında önemli rol oynadı. İki yıl 
sonra ise Dominik Cumhuriyeti, demokratik bir 
şekilde, oy kullanarak Hükümetini seçmişti.

1981 yılında, Latin Amerikalı ve Karayipli 
Kadınlar Kongresi, 1999 yılında ise Birleşmiş Mil-
letler Genel Kurulu, Mirabel Kardeşlerin anısına 
25 Kasım tarihini “Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü” olarak ilan ettiler.

Mirabel Kardeşler, dünyada haksızlığa ve şid-
dete uğrayan ne ilk ne de son kadınlardı.

Kadınlara yönelik şiddet bir insan hakkı ih-
lalidir.

Genel ifadelerle; Kadınlara yönelik şiddet, 
“ister kamusal isterse özel yaşamda meydana 
gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel veya psiko-
lojik acı veya ıstırap veren veya verebilecek 
olan cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür 
eylemlerle tehdit etme, zorlamaya veya keyfi 
olarak özgürlükten yoksun bırakma” şeklinde 
tanımlanmaktadır.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mü-
cadele Ve Uluslararası Dayanışma gününde 
BATMAN BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ 
olarak HUKUKA ve YAŞAMA dair sözümüzü 
söylemek istiyoruz !

-ORTAK YAŞAMI DAHA İYİYE DÖNÜŞTÜ-
REBİLMEK İÇİN ŞİDDETİ GÖRÜNÜR KILMAK 
İSTİYORUZ...

Çünkü;
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 20 Ara-

lık 1993 tarihinde kabul edilen Kadınlara Yönelik 

Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge’ de 
belirtildiği üzere;

• Tüm insanların eşitliği, güvenliği, hürriyeti, 
bütünlüğü ve onuruna ilişkin hakların ve ilkelerin 
kadınlara evrensel olarak uygulanmasına acilen 
ihtiyaç olduğunu açıktır,

• Bu hakların ve ilkelerin, İnsan Hakları Evren-
sel Beyannamesi, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin 
Uluslararası Sözleşme, Ekonomik, Sosyal ve Kültü-
rel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 
ve İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya 
Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme 
de dahil olmak üzere uluslararası belgelerde korun-
duğu da açıktır,

• Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlen-
mesi Sözleşmesi’nin etkin olarak uygulanmasının 
kadınlara yönelik şiddetin önlenmesine çok ciddi 
katkıları olacaktır,

• Kadınlara yönelik şiddetin, kadınların hak-
larının ve temel özgürlüklerinin ihlalini oluşturdu-
ğunu ve bu hak ve özgürlüklerini kullanmalarının 
giderek zedelendiğini, geçersiz kılındığını gözlem-
liyoruz,

• Kadınlara yönelik şiddet konusunda pratikte 
yaşananların bu hak ve özgürlükleri koruma konu-
sunda kazanılmış hakları zedelediği açıktır,

• Kadınlara yönelik aile içindeki ve toplumdaki 
şiddetin yaygın olduğunu ve gelir, sınıf ve kültür far-
kı gözetmediğini açıktır,

• Kadınlar için toplumda hukuksal, sosyal, 
siyasal ve ekonomik eşitliği kazanma fırsatlarının  
devamlı ve sürekli şiddet sebebiyle kısıtlı olması kar-
şısında son derece kaygılıyız...

İŞTE BU NEDENLERLE ŞİDDETİ GÖRÜNÜR 
KILABİLMEK İÇİN TOPLUMSAL FARKINDALIK 
ARTTIRILMALIDIR.

ŞİDDETİ ALGILAMAK VE FARKINA VAR-
MAK KONUSUNDA, TÜM İNSANLIĞIN ORTAK-
LAŞTIĞI İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGE-
SİNİ ESAS ALINMALIDIR...

Unutulmamalıdır ki, kadınların siyasal, eko-
nomik, sosyal, kültürel, medeni veya herhangi 
başka bir alanda tüm insan haklarından ve temel 
özgürlüklerden eşit olarak yararlanma ve bunla-
rın eşit koruması altında olma hakları vardır.

Bu haklar diğerlerinin yanı sıra özellikle 
şunları kapsar:

(a)Yaşama hakkı;
(b)Eşitlik hakkı;
(c)Özgürlük ve kişi güvenliği hakkı;
(d)Kanun önünde eşitlik hakkı;
(e)Tüm ayrımcılık biçimlerinden azade 

olma hakkı;
(f)Ulaşılabilecek en yüksek fiziksel ve ruh-

sal sağlık standardı hakkı;
(g)Adil ve elverişli çalışma koşulları hakkı;
(h) İşkence veya diğer zalimce, insanlık 

dışı veya aşağılayıcı muameleye veya ceza-
landırmaya maruz bırakılmama hakkı.

Şimdi, bu temel insan haklarından yola 
çıkarak, Baromuzun en önemli görevi doğrultu-
sunda  şiddete maruz kalmış tüm kadınlarımızın 
haklarının hayatlarında işlerlik kazanabilmesi için 
sesleniyoruz... 

Kadınların bu temel insan hakları yasalarca 
korunmaktadır. Kadınların haklarına kavuşabil-
mek için adalet mekanizmalarına müracaat et-
meleri, maruz kaldıkları zararların adil ve etkin 
biçimde tazmin edilmesini talep etmek hakkı 
vardır. İşbu çağrımız Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nun 20 Aralık 1993 tarihinde kabul edilen 
Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılma-
sına Dair Bildirge’nin 4 üncü maddesi uyarınca 
yapılmaktadır. 

Şiddeti gerçekleştiren kişi ister kadının arka-
daşı, ister kocası, ister babası, ister patronu, ister 
başka bir hemcinsi olsun, şiddetin önlenmesi, 
soruşturulması, cezalandırılması, uğranılan zara-
rın tazmin edilmesi gereklidir.

Ülkemizde şiddet gören bir kadının başvu-
rabileceği çeşitli hukuki yollar ve belirli makamlar 
bulunmaktadır.

Bunlardan en önemlisi Ailenin Korunması ve 
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 
kapsamında alınabilecek tedbirlerdir. Bu tedbir-
lerle, öncelikli olarak şiddet uygulayanın şiddet 
mağdurundan uzaklaştırılması amaçlanır.

Şiddetin birçok şekli kanunlarımızla cezai 
yaptırıma bağlanmıştır, Polis Merkezi, Cumhuri-
yet Savcılığı, kaymakamlık, valilik gibi makamlar 
bu tür şikayetleri almakla ve işlem yapmakla gö-
revlidirler.

Yine şiddet mağduru kadınlar, Başta Ba-
roların adli yardım bürolarına ve kadın hakları  
Merkezlerine başvurup, hukuki süreçler hakkında 
bilgi ve destek alabilirler.

 Aile çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı İl  
ve İlçe Müdürlükleri, bunun yanında  çeşitli ka-
dın örgütlenmelerinden konuya ilişkin destek 
alınabilir,

Alo 183’ü aranabilir,
Cinsiyetçilik ve şiddet, sadece kadın mese-

lesi değil aynı zamanda bir erkek meselesidir. Bir 
toplumsal yapı problemidir. Toplumsal geleceği 
ve çocuklarımızı ilgilendirir.

Şiddet mağdurları sustukça, bastırıldıkça, 
geçiştirildikçe; toplumun ışığı olan STK’lar olarak 
bizler bu konunun üzerine eğilmedikçe, gereken 
tepkiyi veremedikçe, yardım etmedikçe, farkında 
olmadıkça ülkemizde ve dünyada kadına karşı 
şiddet artarak devam edecektir.

Şiddetle mücadele edilmedikçe; yeni Mi-
rabel kardeşler, Münevverler, PippaBacca’lar, 
Özgecan’lar, Esra Ateşler, Farkhundalar, Hande 
Kaderler ölecektir.

Bilgilenilmeli, inisiyatif alınmalı, korkulma-
malı, suçlar cezasız bırakılmamalıdır. Şiddet gö-
reni, cinsel suçlara maruz kalanları değil şiddet 
uygulayanı, cinsel nitelikli suç işleyenleri ifşa edip 
kınayarak ve haklarında cezai her türlü işlemlere 
öncülük ederek hareket edilmelidir.  

İster erkek, ister kadın olsun; kadına şiddet 
uygulayanlar ile mücadele için gereken tüm des-
teği vereceğimizin bilinmesi gerekmektedir.

Bizler, Batman  Barosu Avukatları olarak; Ka-
dına şiddete, Küçük yaşta evliliklere Cinsiyetciliğe 
karşı olduğumuzu beyan eder açıklamamızı say-
gıyla kamuoyuna duyururuz. 26.11.2018

Batman  Barosu Kadın Hakları Merkezi

 KADINA DEĞİL ŞİDDETE KARŞI EL KALDIRIN
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DEMOKRASI ve hukuk devletinin olmazsa ol-
mazı, kuvvetler ayrılığıdır.
Yargı, bağımsız ve tarafsız olmaz ise, toplum-

da hiç kimsenin güvencesi olmaz. Hukuki güven-
ceden yoksun bir toplum, kendini geliştiremez. Yar-
gının hukuki güvence sağlamakta yetersiz kaldığı 
ülkelere yerli ve yabancı yatırım gelmez. İş ve istih-
dam yaratılamaz. İstikrarlı bir refah toplumu olmaz.

Hangi etnik kökenden, anadilden, dinden, 
mezhepten, inançtan, cinsiyetten veya cinsel yö-
nelimden olursa olsun 81 milyon vatandaşımızın 
milli birlik ve beraberlik içinde vatanın birliğine ve 
bölünmezliğine sahip çıkması, hepimizin adalet 
paydasında kucaklaşmasına bağlıdır.

Bir olursak varız. Dağılırsak yokuz. 
Bunun için; vatandaşın savunma hakkına say-

gı gösteren, bağımsız, tarafsız, güvenilir bir yargı, 
evlatlarımızın aydınlık geleceğinin en önemli gü-
vencesidir. Aynı gerekçeyle bu, biz avukatlar için de 
en önemli meslek sorunudur. 

Avukat, vatandaşın savunma hakkının gü-
vencesi ve temsilcisidir. Bu görevi dolayısıyla avu-
kat, yargının birbirine eşit üç kurucu unsurundan 
biridir. Kurucu unsurluk statüsünün aşındırılması, 
yargının güvenilirliğini zedeler, keyfiliğe yol açar.

Sözü edilen hususlara ilişkin fevkalade ciddi 
boyutlara ulaşmış olumsuzlukların giderilmesi, 
sadece avukatların adına değil, asli menfaatlerini 
gözettiğimiz 81 milyon vatandaşımızın da adına 
dile getirdiğimiz en temel talebimizdir.

Öte yandan bir avukatın mesleğini icra eder-
ken karşılaştığı sorunların giderilmesi ve statüsü-
nün güçlendirilmesi, yalnızca onun değil, savunma 
hakkı kapsamında temsil ettiği tüm vatandaşları-
mızın ihtiyacı ve güvencesidir.

Bu çerçevede, yukarıdaki temel taleplerimize 
ilaveten ve esasen bunların birer yansıması olarak 
aşağıdaki hususları; 79 baro, 112 bin avukat ile ai-
leleri, 25 bin stajyer avukat ve avukat bürolarında 
çalışanlar adına tüm Cumhurbaşkanı ve milletvekili 
adaylarının dikkatine sunuyoruz:

1. Anayasa Mahkemesi’nin avukatlık sınavını 
kaldıran kanunu iptal ederken ortaya koyduğu 
üzere, savunma mesleği, yargının kurucu unsuru 
ve hukuk devletinin vazgeçilmezidir. Bu sebeple, 
avukatlık stajına giriş ve avukatlığa kabul, bir an 
önce sınav koşuluna bağlanmalıdır.

2. Öğretim üyesi ve eğitim kalitesi yetersiz 
olan hukuk fakülteleri kapatılmalı ya da öğrenci 
alımı durdurulmalıdır. Mevcutların seviyesi dünya 
standartlarına ulaşıncaya kadar, yeni hukuk fakülte-
si açılmamalıdır. Fakültelerin öğrenci kontenjanları, 

öğrenciler ile öğretim üyelerinin en sağlıklı şekilde 
ders yapabilecekleri makul sayılara indirilmelidir.

3. Son yıllarda avukatlara yönelik saldırılarda 
büyük bir artış görülmektedir. Avukata saldırı, va-
tandaşın savunma hakkına ve hak arama özgür-
lüğüne saldırıdır. Bu saldırıların önlenmesi ve so-
rumlularının bulunarak cezalandırılması amacıyla 
devletin yetkili tüm kurumları, en üst seviyede has-
sasiyet göstermelidir. Avukatlar ile müvekkillerini 
özdeşleştirmek konusunda olumsuz ve haksız bir 
toplumsal kanaat oluşturabilecek beyan ve davra-
nışlardan kaçınılmalıdır.

4. Avukatlık stajına girişin sınava tabi tutulma-
sı koşuluna bağlı olarak, staj kredisi, karşılıksız bursa 
dönüştürülmelidir.

5. Ülkemizde, yabancı hukuk büroları, adeta 
fiili bir adli kapitülasyona yol açacak şekilde faaliyet 
gösterir hale gelmiştir. Devletimizin bağımsızlığıyla 
bağdaşmayan, adalet hizmetlerini yabancıların te-
keline sokmaya başlayan bu keyfilik muhakkak ve 
derhal engellenmelidir.

6. Avukatların meslek alanı Avrupa ülkele-
rindeki emsaller dikkate alınarak genişletilmelidir. 
Böylece, koruyucu avukatlık hizmetleri toplumda 
yerleştirilerek, yargının yükünün azaltılması sağ-
lanmalıdır. Aynı gerekçeyle, mesleğimizin mevcut 
alanlarının ihlaline de derhal son verilmelidir.

7. Adalet hizmeti, devletin üstlendiği en 
önemli ve asli hizmetlerdendir. Bu sebeple adalet 
hizmetlerinin özelleştirilmesi anlamına gelecek gi-
rişimlerden kaçınılmalıdır.

8. Adalet hizmetinin vazgeçilmezi olan avu-
katlık hizmetlerinden alınan KDV’nin oranı makul 
seviyeye çekilmeli, vatandaşın savunma hakkını 
kullanması kolaylaştırılmalıdır.

9.  Mesleğe yeni başlayanlar için, ilk beş yıl ge-
lir vergisi muafiyeti getirilmelidir.

10. Adil yargılamanın ve sosyal devlet ilkesi-
nin somut uygulamaları olan CMK avukatlığı (ceza 
soruşturma ve kovuşturmalarında adil yargılamayı 
sağlamak üzere avukatı olmayana baro tarafından 
avukat atanması) ve adli yardım avukatlığı (maddi 
durumu elverişli olmayana baro tarafından hukuk 
mahkemelerinde avukat atanması) hallerinde KDV, 
tamamen kaldırılmalıdır.

11. Çok zor şartlar altında ve büyük fedakâr-
lıklarla sunulan CMK hizmetlerinde avukata öde-
necek ücret, TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne 
eşitlenmelidir.

12. Adli yardım için ayrılan bütçe yetersizdir. 
Meslektaşlarımızın ödemeleri 1-1,5 yıl geriden 
yapılmaktadır. Bu sebeple söz konusu adli yardım 

bütçesi yeni kaynaklar bulunarak yeterli hale geti-
rilmelidir.

13. Özellikle dava şartı haline getirilen ara-
buluculukta başta iş uyuşmazlıklarında işçi tarafı 
olmak üzere, güçsüz olan tarafın avukatla temsili 
zorunlu olmalıdır. Avukatlık ücreti de, güçlendiril-
miş olan adli yardım bütçesinden karşılanmalıdır.

14. Yargının hızlandırılması amacıyla, UYAP 
sistemi üzerinden TAKBİS, MERNİS, POLNET ve SGK 
kayıtları, meslektaşlarımızın kullanımına açılmalıdır.

15. Özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk 
nüfus dikkate alındığında, birçok farklı ülkede fa-
aliyet göstermesi gereken meslektaşlarımızın vize 
sorunu yaşamadan görevlerini yerine getirebilme-
leri için, belirli kıdemden itibaren (örneğin kamu-
da çalışan avukatlar ölçü alınarak) serbest çalışan 
avukatlara hizmet pasaportu (yeşil pasaport) hakkı 
tanınmalıdır. 

16. Yıllardır mağdur edilen kamuda çalışan 
avukatların maaş ek göstergeleri en az 3600 olarak 
belirlenmelidir.

17. Serbest çalışan avukatların emeklilik hak-
ları, hakim ve savcılara eşitlenmelidir.

18. Vatandaşların, barolar aracılığı ile avukat 
vekâletnamesi düzenletmesi mümkün kılınmalıdır. 

19. Esas itibariyle avukatların yargının kurucu 
unsuru olduğu ilkesini benimsemekte zorlanan 
yöneticilerin tutumlarından kaynaklanan ve herkes 
için hayatı zorlaştıran adliye içi yanlış uygulamala-
rın önlenebilmesi için baro başkanları, adliye yöne-
timi ile görevli komisyonlarda yer almalıdır.

20. Başkent Ankara başta olmak üzere, hizme-
te elverişli adliye binası olmayan illerin bu sorunları 
bir an önce çözülmelidir.

Yukarıda dile getirdiğimiz hususlar, mesleği-
mizin ve meslektaşlarımızın karşı karşıya oldukları 
sorunların yalnızca bir kısmıdır. Her sorunun, de-
mokratik usullerle çözülmesi mümkündür. Yeter ki, 
demokratik rejimlerin ana fikrinin, üstünlerin hu-
kukunun değil, hukukun üstünlüğünün hâkimiyeti 
olduğunu hepimiz bilelim ve gereğini kararlılıkla 
talep ve takip edelim. 

Bu düşüncelerle;
Seçimlerin milletimize ve ülkemize hayırlı ol-

masını diliyoruz. Yukarıda sıraladığımız sorunların 
çözümünün, tüm vatandaşlarımızın üstün yararına 
olacağını hatırlatıyoruz.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları ile de-
mokrasinin vazgeçilmez unsuru tüm siyasi partile-
re başarı dileklerimizi sunuyoruz. 18.06.2018

Saygılarımızla...
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

Basın Bildirileri

BASINA VE KAMUOYUNA

AVUKATLAR yasa gereği yargının kuru-
cu unsurudur. Avukatları yargının ku-

rucu unsuru olarak görmeyen veya bu yasa 
hükmünü içseleştiremeyenhakim, savcı ve 
kolluk mensuplarının  davranış, tutum ve 
kararları kabul edilemez. 

Nitekim birazda bu anlayışın bir teza-
hürü olarak geçtiğimiz günlerde Ankara’da 
meslektaşlarımız hukuk dışı muameleye 
maruz kalmışlardır. Yine bir meslektaşımız 
Gaziantep ilinde mesleğini icra ettiği sırada 

borçlu ve akrabalarının fiziki saldırılarına ma-
ruz kalmış ve yaralanmıştır. Mesleklerini icra 
ederken meslektaşlarımızın maruz kaldıkları 
iş bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. 

17-25 Aralık süreci ve özellikle 15 Tem-
muz öncesinde savunmayı yok sayanların 
bugün demir parmaklıklar arkasında olduk-
larını ve içerisinde bulundukları durumun bir 
sebebinin de yargıyı yıpratmanın sonucu ol-
duğunu hatırlatırız. Avukatların savunma gö-
revini icra ettiği alan olan Adliye binalarının 
içinde, yargının kurucu unsuru dahi olmayan 

kamu görevlilerince darp edilerek hakarete 
maruz kalmalarına sessiz kalmayacağımızın 
bilinmesini isteriz. Hiç bir güç, savunmanın 
kutsal bir değer olma vasfını zedeleyemez. 
Her meslektaşımızın arkasında binlerce mes-
lektaşımızın olduğunu açıkça beyan ederiz. 
Meslektaşlarımıza saldıran kamu görevlileri 
hakkında açılacak soruşturmaların takipçisi 
olacağımızın bilinmesini  ve tedbiren bu ki-
şilerin görevlerinden uzaklaştırılması gereği 
saygıyla kamuoyuna duyurulur.

Batman Baro Başkanlığı

MESLEKTAŞLARA YAPILAN SALDIRILARA İLİŞKİN

SAYIN CUMHURBAŞKANI ADAYLARINA, SAYIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARINA VE KAMUOYUNA
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Richard’ın Martısı

Cehaletimizi kırabiliriz, becerilerimizi,
yeteneklerimizi ve zekamızı kullanarak kendimizi

bulabilir, kendimiz olabiliriz. En önemlisi,
özgür olabiliriz! uçmayı öğrenebiliriz!

Martı Jonathan Livingston

Av. Muhbettin KUYUMCU

CUMARTESI Annelerine 
ve değerine ayrılan 

bu bültende bu yazımla 
mücadele ve azmin vücut 
bulmuş bir serüvenini keli-
melerin el verdiği imkânlar-
ca anlatmaya çalışacağım.

Yaratan,  insanı o kadar 
mükemmel bir mekanizma 
olarak yaratmış olmasına 
rağmen inanmak fikri ve 
eylemini bu mekanizmaya 

dâhil 
etme-
miştir. 
Çünkü 
inanmak sadece ve sadece 
bireye özgüdür. Nitekim 
özgür olmadan önce öz-
gürlüğe inanmak, adaletli 
olup adaletin sağlanması 
için mücadele etmeden 
önce adalete inanmak ve 
her şeyden öte “yaşanı-

labilir bir 
özgür dünya ger-

çeği”ne inanmak gerekir. 
Çok ilginçtir ki insanların 
çoğu ölümden sonraki ha-
yata inanmalarına rağmen 
ölümden önceki hayatta 
inanmak hususunda çok 
büyük bir yanılgı ve ihmal 
içerisindedirler. Oysaki di-
ğer dünyayı bir öncesinden 
öğrendiklerimizle kurarız.

“NEDEN MARTI
JONATHAN“

İNSANCA,
PEK İNSANCA

YAŞAMANIN TEMEL 
GIDASI İNANMAK, 
SADECE İNANMAK 

RICHARD BACH, 23 Haziran 1936’da 
Amerika’da doğdu, besteci Johann Se-

bastian Bach‘ın soyundan gelmektedir. 
1955’te Long Beach State College’e başladı. 
Kurgu ve hayal konusunda birçok eser yaz-
dı. Kitaplarının çoğunu kendi hayatından 
esinlenerek yazdı. Hava Kuvvetleri’nde pilot 
olarak çalıştı. Ardında birçok işe girdi. 

RICHARD BACH’IN EDEBI YAŞAMI
Richard Bach, 1970 yılında karnını do-

yurabilmek için sadece yem bulmak dışında 
başka istek ve arzuları olan hızlı ve akrobatik 
bir şekilde uçmayı seçen tüm göğü kanatla-
rında hissetmek isteyen bir martının hikâye-
sini anlattığı Martı Jonathan Livingston  ki-
tabı 10.000 sözcükten az olmasına rağmen 
kurgu ve kurgu dışı kitaplar arasında en çok 
satanlar arasında yer aldı. 

Yazarın 1970 yılında yazdığı Martı Jo-
hathan Livingston adlı eseri ilkin birçok 
yayıncı tarafından reddedildi. Ancak daha 
sonra yayınlandı. Ayrıca ünlü bir film yapım 
şirketi tarafından beyazperdeye uyarlandı.

Yazarın, “Rüzgârla Uçmak” adlı eserini 
yayınlanmayana kadar Martı Jonathan’ın 
kitabı hep çok satanlar listesinde en üst sı-
ralarda yerini aldı. Rüzgârla Uçmak adlı eseri 
ise 1.000.000’dan fazla satış yakaladı.

Kitaplarını kendi hayatından etkilene-
rek yazmıştır. Eserlerinde  hep uçmak  te-
masını işlemesinin nedeni pilot olmasından 
kaynaklı gökyüzü ile haşır neşir olmanın 
verdiği bir sonuçtur. Richard Bach için uç-
mak sadece bir eylem değil aynı zamanda 
büyük bir tutkudur.

KITAP HAKKINDA
Martı Jonathan’ın kitabı 18 yayınevi ta-

rafından ret edildikten sonra 1970 Yılında 
19.denemeyi göze alarak basıldığında o ta-
rihten bu yana çok büyük bir ilgi görerek gü-
nümüzde dahi büyük bir ilgiyle takip edilip 
milyonlarca kişi tarafından okunmaktadır.

 Martı Jonathan’ın kitabı, bir kuşun 
hiçbir şeyin onu caydıramadığı, tüm hem-
cinsleri tarafından dışlanmasına rağmen 
sıradanlığın çok yoğun olduğu bir devirde 
zorluklarla mücadele etmesidir. 

Bu kitaptan, hiçbir zaman düşmemeyi 
değil, her düşüşünüzde ayaklarınızı daha 

sıkı basarak doğrulup tekrar tekrar ayağa 
kalkabilmeyi öğreneceksiniz. Hayata dair 
umutları ve planları  olan nitekim umut ve 
planları olmasa dahi umut ve plan tohumla-
rı eken mükemmel bir kitap.

KITABIN ANA FIKRI 
Martı Jonathan’in hayatını anlatan bu 

kitap, Jonathan’ın  diğer martılardan daha 
yükseklerde uçmayı daha geniş bir bakış 
açısıyla dünyaya bakmasını anlatmıştır. 

Richard Bach, Jonathan’ın hayatından 
yola çıkarak herkesin, koşullar ne olursa ol-
sun bir hedefinin olması gerektiğini ve her 
seferinde bir öncekinden daha iyi ve daha 
mükemmel hedefler seçmesinin gerekti-
ğini çok güzel bir şekilde ifade etmektedir. 
Evrendeki asıl anlam ve mutluluğunda bu 
mücadele ve azim olduğunu anlatmaya ça-
lışmıştır.

Bach; düşünebilmek, özgürlük, müca-
dele, direnç ve umut kavramlarını bir mar-
tının kanatlarına bindirerek yere ve göğe 
yaymayı hedeflemiştir. Umutsuzluk ve boş-
luk içinde sayısız gün geçiren insanlara bu 
kavramları anlatma, anlamlandırma ve ya-
şatmaya çalışmıştır.

RICHARD BACH KIMDIR
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DENIZIN ÜSTÜNDEN BIR SÜRÜ KUŞ 
UÇAR AMA DURUP DENIZLE ARKADAŞ 

OLAN ÇOK NADIR KUŞ VARDIR
İki maviliğe kollarını açıp iki mavilik ara-

sında hayat bulup bulduğu hayatı; onura, 
adalete, vicdana, iyiye, güzele, yaratana ve 
özgürlüğe yaraşır bir şekilde yaşayan çok 
nadir canlı vardır. Ve bunları saymak için bir 
elin parmakları bile çok kalır.

Bu nadir canlılar, iyiyi bulmak ve en 
önemlisi iyi olana göre yaşamak için bir 
peygambere ihtiyaç duymadılar. Onlar za-
ten yaratanın bir yansıması ve yaratılanın 
olması gereken bir profiliydi. Temel gıda-
ları özgürlük, omurgası onur, bileği adalet, 
damarlarındaki kan vicdan ve beyinlerini 
kemiren düşünceler yaşanılabilir bir özgür 
dünya gerçeği...

Canlı dediğimiz zaman hemen zihni-
mizde bunun ilk örneği olan “insan” şekil-
lenir. Peki, insana can verildi canlı oldu, in-
sanlığa insan verildi; canlı olan insan bunu 
ne kadar canlandırabildi.

İnsanı diğer canlılardan ayıran düşüne-
bilme yeteneği ve bu yeteneği sayesinde 
daha steril ve daha kayda değer olması ge-
reken bir hayatı hiçbir baskı altında kalma-
dan kendi iradesiyle yaşamasıdır. 

Düşünen insan, kendi özünden yolla 
çıkarak çağlara model olacak şekilde bir ya-
şam standartı  tasarlayıp akıl ve mantık çer-
çevesi içerisinde adalete, vicdana ve de en 
ön önemlisi hakka dayalı bir hayatı yaşayıp 
ve her geçen gün bu tasarıyı daha da revize 
edip insanlığa yaraşır bir şekilde törpüleyip 
ve daha kaliteli daha muazzam bir görüntü 
için her geçen gün budayıp ihtişamı için 
elinden geleni yapmaktadır.

Sadece canlı olan insan ise klişeleşmiş 
bir hayatı daha çok yaşanılır ve anlamlı kıl-
mak adına destanlardan esinlenir fakat des-
tan yaratmak nedir bilmez. 

Tüm ilahi kitaplar ölümden sonraki ha-
yata bizi inandırmak için öğüt ve telkinlerde 
bulunmakta fakat ölümden önceki dünyayı 
daha yaşanılır daha güzel ve daha anlamlı 
kılmak için tepemizde bir beyinin varlığını 
haber verdiler. Bu haberi duymamız için 
bize kulak, görmemiz için bir çift göz, his-
setmemiz için bir ten, huzurunu bilmemiz 
için bir burun ve lezzetini tatmak için ise bir 
dilin varlığını da çınlattılar. Fakat gel gör ki 
duymadık-görmedik-hissetmedik- dışımız-
da bıraktık ve hiçbir şekilde tatmadık.
“DÜŞÜNEBILIYORSAN ÖLÜMSÜZSÜNDÜR”

INSAN DOĞASIYLA SINIRLI MIYDI?
İnsanın doğası mı ya da fikirlerin doğa-

sı mı daha genişti. Her ne kadar tüm dünya 
ve özellikle dünyadaki bazı bölgeler bitkisel 
hayat moddunda olup ve fişleri çekmek için 
acele etmeyen kirli eller var olsa bile bir fik-
rin doğasına hiçbir el ve hiçbir güç müdaha-
le edemez.

Bir insanın bileklerine kelepçe takabilirsiz 
Fakat bir fikrin bileklerini bir araya getirebile-
cek hiçbir bileklik düşüncede dahi tasarlana-
maz. Bir insan bedenini dört duvar arasına 

hapsedebilirsiniz fakat bir fikrin bedeni tasav-
vur dahi edilebilir mi ki hapsedilebilsin?

Sınırlı bir doğadan kaynağını alıp sı-
nırsız bir arşa ve göğe göğüs germek.. Dü-
şüncenin kaynağı ve düşünememenin ezeli 
mağduru  insan. Ölümsüzlüğü, hücrelerini 
diri tutmak değil fikrini parlak ve diri tut-
makta ara.
“INSANI TAŞIRAN SON DAMLA, DÜŞÜNCE”

MEÇHÜL OLAN YAŞAMIN
ASIL SAHIPLERI

Düşünmekten korkmak bir nevi ölü-
mü kabul etmektir. Ama gel gör ki soludu-
ğun oksijen sana israf etmen için verilmedi 
hele ki korkman için asla. Düşünmek; acıyı 
doğurur, körpe bir hayatı yaşanılmayacak 
derecede rezil kılar. Ama ey insan sen do-
ğarken ağladığında seni teselli ve sakinleş-
tirmek için körpe bir hayat fısıldanmamıştı 
eğer fısıldanmış olsa idi senin çığlığın yeri 
ve göğü yakardı. 

Ağlarken “yaşanılabilir 
bir özgür dünya gerçeği” fı-
sıltısını unutmayan, boynun-
daki zinciri fark eden, Tanrı 
ile arasına başka şeylerin-
de girmekte olduğunu 
gören, ruha ve onura 
yapılan baskıya 
ilk setti çeken ve 
tüm bunları ya-
parken sınırlarını 
sırayla ve bü-
yük bir sabırla 
aşmaya çalışa-
rak direnmenin 
haklı gururundan 
tadan yeryüzüne 
serpilmiş birkaç in-
san. Aşk, vicdan, ada-
let, özgürlük, demok-
rasi, hak, hukuk, laiklik, 
birey ve sonrasında 
gelecek olan hayat vb. 
gibi kavramlara vücut 

verip sözlüklere altın harflerle işleyip bir 
anlam abidesi kurmaktadırlar. 

Onlar ki: herkesin birbirine ve kendi-
sine saygılı olduğu, birbirine gülümsedi-
ği, şiddetin hiç olmadığı, İnsanın insan ol-
duğu o tebessüm dolu dünyasına, insanın 
hiç gitmediği hiç bilmediği o hep özlenen 
diyarlara götürmek için yollarda meşale 
gibi yanmaktadırlar. Yanmak nasıl bir var 
olabilmek diye düşünülebilir ama unutul-
mamalıdır ki hayattın anlamsızlığıyla da 
yüzleşebilecek kadar cesur olunmalıdır. 
Ve nitekim onlar cesur ve bir o kadar da 
serüvenciydiler.

Evrenin en özel ve en değerli canlısı in-
sanın hep hak ettiği ama asla yaşayamadığı 
o insanı duygularını hissettirmek için birer 
mücrim gibi titrediler. Ama olsun nasıl ki bir 
mum erirken aydınlatıyorsa onlarda öyleydi 
işte. Topluluklarda birer mücrim olmalarına 
rağmen onların sadece kendilerini aşma, 
mükemmele ulaşma ve yaşadığı zamanın 
ilerisinde olma gibi bir gayesi vardı ve hiç-
birinin Tanrısalaşma gibi bir derdi de yoktu 
sadece “yaşanılabilir bir özgür dünya ger-
çeği”ni çok sevmiştiler.

“BIR INSANI, ÖZGÜR OLDUĞUNA
IKNA EDEBILMENIN VEBALI NEDEN

BU KADAR BÜYÜK OLABILIR KI!”

KÖRPE OLAN ÖMRÜMÜZ MÜ
YA DA UFKUMUZ MUYDU?

Sürgünlerle ilgilenen bir birey sürü-
nün kurallarını ihlal etmiş sayılır. Bir birey 
sürgündeyken onu üzen şey asla yalnızlığı 
değildir. Asıl bu dünyada olması gereken 
özgürlük ve adaletlin her geçen gün biraz 
daha kan kaybederek yok oluşunu seyreden 
bireyler topluluğunun umursamaz tavrıdır. 

Bu birey, ufkunda sınırsız bir özgürlük 
düşünce- si ile yola çıkarken bir insanın 

doğasıyla sınırlı kalma-
dı. Yaşam, çakallar sofra-
sında harika bir hikâye 
değildi ama harika bir 

şekilde hissetmeyi 
kim engelleyebi-
lirdi ki. Genişse 

eğer bir insanın 
ufku içine düştüğü 
çukuru bile dol-
durabilecektir.

Ö z g ü r l ü k -
ten dem alarak 
adalet temalı 

bir hayat düşünmek karın 
doyurmayabilir. Öğrenecek onca şeyin far-
kına varıldığında gerçek egemenliğin karın 
da değil de kafa da olması gerektiğine, uf-
kumuzun hiçte dar olmadığına, yaşamanın 
gerçek anlamını aramak ve bulmaya çalış-
manın en önemli ve en öncelikli sorumlulu-
ğumuz olduğuna her gün doğudan yükse-

len gün gibi emin olacağız.
“VE UNUTULMAMALIDIR KI 

BIZ INANIRSAK IHLAMUR-
LAR BILE ÇIÇEK AÇABILIR.”
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aramıza
katılanlar

Aysel ÇAM

Dorşin ŞIKGENÇ

Feride Büşra DALGIÇ

Hüseyin YALSIZ

Ayşe Nur ÇELİKAL

Elif KILIÇASLAN

Gülçin DURAN

İsmail KAYA

Bilal ÇELİK

Elif NAYMAN

Gülsüm TUNÇ

Melis SİNCAR

Bünyamin BORAK

Emre ÇELİK

Hasret Bilal ABAY

Mercan ARGUNAĞA

Celal TURAN

Eşref CEVHER

Hatice Kübra KÜMET

Mesut ÖNEL
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aramıza
katılanlar

Metin DURAK

Ömer ELÇİ

Sibel YILDIRIM

Vedat DEMİR

Mine BAŞARAN

Recep AYHAN

Şakir ERKAN

Veysi GÖNER

Ziynet AYHAN

Sabri Nuhat ÖZDEMİR

Şilan ENGİN

Yusuf BAKIŞ

M. Fatih ULUS

Sanata ARSLAN

Tuba KARATAŞ

Yusuf TEKİN

Nevin ORTAÇ

Selvihan AVŞAR

Umut Toprak AKÇAKAYA

Zana Yücel BOZKURT
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