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Başkan'dan
Coğrafya kaderimiz ama
savaş değil!
İbn Haldun’un bir tek cümleye
sığdırdığı mutlak gerçek, kimileri için insan iradesini teslim
alan bir kabullenmişlik ve ümitsizliğe, kimileri için de bitmek
tükenmek bilmeyen bir mücadele azmine dönüşebilir. Evet,
“Coğrafya kaderdir”
Bu coğrafya, bu sürgün yerinde
insanı ve dahi doğayı ve hatta
inançları ve ideolojileri dönüştüren, zamanı aşan bir kadere
dönüşmüştür. İnsanı merkezine alan, barış ve adaleti tesis iddiası ile ortaya çıkan her inanç
ve ideoloji, bu coğrafyanın dişlileri arasında öğütülerek iddiasından çok uzağa savrulmanın
kaderini yaşıyor maalesef.
Kaderine teslim olmuş büyük
halk kitleleri arasında, başka bir
dünyanın mümkün olduğuna
inanan ve insan olmanın bütün anlamlarını yüklenen kahramanlar da bu coğrafyanın
kaderidir. Hayır, kahramanlarının olması övünülecek bir şey
değil bir toplum için. Aksine
kahramanı çok toplumlar, çoğunlukla atalet içinde olan toplumlardır. Toplum vasatından
ayrılan, bir adım öne çıkan herkesi “kahraman”laştırıp yüceltip
ulaşılmaz kılmak, aslında kendi
korunaklı alanını normalleştirme zaafını örtme çabasıdır.
Kahramanı çok olan toplumların haini de çok olur bu yüzden.

Bu patalojik hal, kalabalıklarda
kaybolmayan herkesi ve her
şeyi ötekileştirmede ve normal
olanı bunun üzerinden tarif
etme kolaycılığına kaçmaktadır.
Bu yüzden işte Tahir Elçi bu toplumda hainlik ve kahramanlık
payesini birkaç aya sığdıran bir
yaşamla geçti aramızdan. Bir
adım öne çıkmıştı, bıkmadan
usanmadan adalet peşindeydi,
barışı dilinden düşürmüyordu.
Sadece inandığını söyleyen,
yaşamının hakkını vermeye çalışan biriydi. Bu onu kahraman
yapmamalıydı. Çünkü O, insan
olmanın gereği olarak inandığı yaşamın peşinden gitmeye
yüklediğimiz kadar anlam yüklememişti. Doğru, erdemli bir
insan olmaya çalışmıştı hepsi
bu. Çünkü O biliyordu, kahramanlığın bir adım sonrası hainlikti. Hain de değildi. Çünkü
O evet sadece insan olmanın
gereği olarak inandığı yaşamın
peşinden gitmişti.
Bütün yaşamı söylediklerinin
şahidiydi. Söylediği her şeyin
bir fotoğraf karesi olarak zihnimizde karşılığı oldu hep. Her bir
cümlesine bitmek tükenmek
bilmez bir enerji ile koşuşturduğu duruşmadaki insanlar şahit, Cudi’de yanan ağaçlar şahit,
dört ayaklı minarenin bu coğrafyanın bütün yükünü taşıyan
siyah taşları şahit. O’nun yaşamını da aramızdan ayrılışını da
sadece bunlardan dinlemeliyiz.
Bu şahitliklerin dışında başkaca

anlam aramaya da gerek yok.
O’nun tertemiz yaşamını, zaaflarla dolu kavramlarımızla kirletmeye hakkımız yok.
Bugün hala çatışmaların en
yoğun yaşandığı yerler olan
Cizre’nin doğduğu yer, Sur’un
yaşamını yitirdiği yer olması
coğrafyanın kaderinden başka ne olabilir ki? Doğduğunuz
ve yaşadığınız yerin çatışmaların merkezi olması ve insanın
sembollerden, sloganlardan ve
bayraklardan daha az değerli
olması karşısında Tahir Elçi olsanız siz ne dersiniz? Dilinizden
aşağıdaki sözlerden başka söz
dökülür mü?
"Biz bu tarihi bölgede birçok medeniyete beşiklik etmiş, ev sahipliği yapmış bu
kadim bölgede, insanlığın
bu ortak mekânında silah,
çatışma, operasyon istemiyoruz. Savaşlar, çatışmalar, silahlar, operasyonlar
bu alandan uzak olsun diyoruz"
Tahir Elçi olsanız, aklınız, vicdanınız ve dilinizin kaderinin bu
sözler olduğunu bilirsiniz.
Varsa Tahir Elçi’nin bir kahramanlığı evet savaşın kader olarak kabul edildiği bu coğrafyaya barışla ve adalet çabası ile
direnmek oldu. Evet, biliyoruz
Tahir Abi, coğrafya kaderimiz
ama savaş değil.
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Yayın Kurulu'ndan
Merhaba değerli meslektaşlar
ve sevgili okurlar!
Bir anma sayısıyla karşınızdayız
maalesef bu sefer ve bu yüzden yeni bir bülteni çıkarmış
olmanın mutluluğunu yaşayamıyoruz.
Çok değerli bir meslektaşımız
ve insan hakları savunucusu
olan Tahir Elçi’yi kaybettik. Kaybettik demek aslında var olan
durumu anlatmaya yetmiyor
ya da var olanı çarpıtıyor. Çünkü Tahir Elçi de daha önceki
değerlerimiz gibi ellerimizden
alındı. Aslında kaybetmedik,
kaybettirdiler. Tek tek en güzellerimizi alıyorlar. Gittikçe azalıyor güzel insanlar. Bu sayımızda
Tahir Elçi’yle ilgili bir yazı ve baromuza bağlı avukatların onun
hakkındaki görüşlerini okuyacaksınız.
Anma dışında dört meslektaşımız bu sayıya makaleleriyle
destek verdiler. Av. Dara Aksoy
TCK 301. madde ışığında ifade
özgürlüğünü yazdı. Av. Ferit
Kavşut ise Batman 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nin başvurusu sonucu Anayasa Mahkemesi tarafında iptal edilen TCK’nın 103.
Maddesinin 2. Fıkrasını ve Anayasa Mahkemesi’nin bu konudaki kararını değerlendirdi. Av.
Gülizar Yıldız ülkenin en büyük
sorunlarından biri olan kadın cinayetleri ile ilgili bir makale kaleme aldı. Son olarak Av. Muh-

terem Siyahtaş son dönemde
artan sokağa çıkma yasaklarını
ulusal ve uluslararası mevzuat
açısından değerlendirdi. Makalelerin dışında geçen son üç
ayda baromuzca yapılan faaliyet ve basın açıklamalarını da
okuyabilirsiniz.
Son söz niyetine bir şey söylemek gerekirse hepinizin bildiği
üzere zor zamanlardan geçiyoruz. Savaş, yaşadığımız yerlerde gittikçe tırmanıyor. Hemen
her gün insanlar ölüyor. Zor
zamanlara tanıklık ediyoruz.
Sancılı zamanlara. Böyle bir ortamda güneşli güzel günlerin
olacağına dair kelamlar etmek
inandırıcılığını kaybediyor. Son
tahlilde umut da bir duygudur
ve duygular çok aldatıcıdır. Bunun yerine reel olana güvenmek zorundayız. Çalışmak ve
sözümüzü güçlendirmek. Zor
zamanlara tanıklık etmenin sorumluluğuyla barışa ve insan
yaşamının değerliliğine olan
inancımız ve sözümüze güvenmek ve bunları güçlendirmenin
her zamankinden daha anlamlı
olduğunu unutmamalıyız.
Yeni sayımız vesilesiyle hepinize huzur ve barış dolu bir yıl
geçirmeniz dileğinde bulunuyoruz.
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HOŞÇAKALIN

DOSTLAR
Başlangıçta söz vardı veya önce
söz vardı. İncil’e göre her şeyden
önce söz vardı. Varlıktan, evrenden önce. Evrenleşti, maddeleşti
önce söz, sonra evrenin içinde
insanlaştı. İnsanlaşınca daha da
güçlendi. İnsan kendini onunla

yarattı, onunla şekil verdi kendine. Söz insanı tanımladı, insan
söze güç verdi. İncil’deki (Kaldı
ki sadece İncil değil Kuran da
Adem’in insan olarak meleklerden daha değerli olmasını sözü
bilmesine bağlıyor)sözün ne an-

lama geldiği veya bunun bir söylence olduğu üzerinden hareketle
çok farklı okumalar, yorumlamalar yapılabilir. Ancak olaya nereden bakarsanız bakın sözün ve
insanın yazgısının birbiriyle çok
bağlantılı olduğunu görebilirsiniz.
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Orta Doğu ve Mezopotamya ise
yeryüzünde sözün insanlaştığı ilk
coğrafyalardandır. Sözün hikayesinin başladığı coğrafyalar.

rulu üyesi,İnsan Hakları Derneği
(İHD) üyesi ve bir çok sivil toplum
örgütünün kuruluşu ve çalışmalarında yer almıştı.

Yine hikayenin başladığı coğrafyalar ama binlerce yıl sonra. Bu
sefer sözün boğdurulduğu yıllar,
söz sahibi olmanın, söz söylemenin, söze değer vermenin tehlikeli
olduğu yıllar. Bu kadar ölüm karışsında sözün anlamsızlaştığı yıllar.

Tahir Elçi insan hakları savunuculuğunu sadece teorik planda
değil bizzat dahil olduğu davalarla
pratik bağlamda da sürdürüyordu.
Doksanlı yıllarda ateşten birer
gömlek olan bir çok faili meçhul
davasında onun adını görmek
şaşırtıcı bir durum olmaktan çıkmıştı. Lice davası,Temizöz davası,Kuşkonar ve Koçağılı köylerinin
bombalanması ve Roboski katliamı davası Elçi’nin takip ettiği davalardan sadece bir kaçıydı.

Bu yazının amacı söz söylerken
katledilen bir insana yine söz aracılığıyla ufacık da olsa bir selam
etme çabasıdır. Tahmin edeceğiniz gibi 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır’ın kültürel mirasını
korumaya çalışırken, Dört Ayaklı
Minare’ye kurşun sıkmayın diye
haykırırken öldürülen Tahir Elçi’den bahsediyoruz.
Tahir Elçi’nin uzun bir mücadeleye
dönüşecek hikayesi 1966 yılında
Şırnak’ın Cizre İlçesinde başladı.
İlk, orta ve lise öğrenimini aynı
yerde tamamladı. Elçi, 1991 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk
Fakültesinden mezun oldu. Daha
sonra Almanya’da bulunan Avrupa Hukuku Akademisinde (ERA)
uluslararası ceza hukuku ve ceza
yargılaması eğitimi aldı.
Bir insan hakları aktivisti olan Elçi
1998 yılından beri staj eğitimi ve
meslek içi eğitimlerde ceza ve
insan hakları hukuku alanında seminerler vermekteydi. 1998-2006
yılları arasında Diyarbakır Barosu’nda yöneticilik yaptı. Türkiye
Barolar Birliği (TBB) İnsan Hakları Merkezi Bilim Danışma Kurulu
üyesi de olan Elçi, Türkiye İnsan
Hakları Vakfı (TİHV) Kurucular Ku-

Kasım 2012’den beri Diyarbakır
Barosu Başkanlığı yapan Tahir Elçi’nin katledilmesiyle sonuçlanan
süreç kendisinin bir televizyon
programında sarf ettiği ‘PKK terör örgütü değildir’ sözleri üzerine
başlamıştı. Daha sonra toplumsal
bir linç kampanyasına dönüşecek
olan süreçte Bakırköy Cumhuriyet
Savcılığı tarafından kendisi hakkında ‘terör örgütü propagandası’
yaptığı gerekçesiyle soruşturma
başlatılmış, 20 Kasım 2015 tarihine barodaki makamında polislerce göz altına alınmıştı. Bu olay büyük bir toplumsal tepki uyandırmış
ve belki de bu tepkiler nedeniyle
Tahir Elçi tutuklanmamış ancak
hakkında yurt dışına çıkış yasağı
konulmuştu.

İşte Tahir Elçi’nin çatışma, ölüm
istemiyoruz dediği o sabah kendisi onlarca kameranın önünde göz
göre göre katledildi. Elçi son sözlerini Dört Ayaklı Minare’nin taş
ayaklarına kaydederek yaşama
gözlerini yumdu.
Ama sözün hikayesi bitmez, hele
söz söyleyen insanların hikayeleri
hiç bitmez. Türkan Elçi’nin dediği
artık senin ve senin sözünün yurt
dışına çıkış yasağı yok, coğrafyaları, kıtaları, okyanusları gezecek
kadar özgür ve güçlü bir ses bıraktın bize. Her sözün Diyarbakır’ın
surlarına kaydedildi. Her bir taşı
şahittir buna.
Bugün hem doğduğun şehir Cizre
hem hayata gözlerini yumduğun
şehir Diyarbakır hala ateş altında,
hala tanklarla, toplarla dövülüyor
sevdiğin şehirler. Söz duyulmuyor
bu hengamede ama biz yine de
senin gibi haykıracağız bu coğrafyaya ölüm biçenlerin yüzüne: Artık ölüm istemiyoruz, şehirlerimizi
rahat bırakın!
Seni hep gülen yüzün ve son sözlerinle hatırlayacağız: Hoşça kalın
dostlar. İyilikle kalın.

Em te ji bîr nakin,
oxir be Tahir Elçi

Katledileceği sabah ise Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşanan çatışmalara dur demek ve çatışmalardan zarar gören tarihi eserlere
dikkat çekmek için Dört Ayaklı
Minare’nin bulunduğu sokağa
çalışma arkadaşları ile gitmişti.
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Av. Sabih Özer

Avukat "Tahir Elçi" Hakkındaki
Meslektaşlarımızın Görüşleri
Av. Mustafa Yıldız
Tahir Elçi’nin Katıldığı bir tv programı sonrası hakkında açılan soruşturma dolayısıyla kendisine
destek olmak amaçlı ben de Diyarbakır Baro binasına gitmiştim.
Baro binasında olayla ilgili haber
bültenlerine açıklama yaparken
dik bir duruşu vardı. Ekranlara
yansıyandan çok daha fazla bir
dik duruşu söz konusuydu aslında.
Her zaman adalet ve barış arayışçısı olmuştu. Hukuk ve barış
insanıydı.
Av. Abdullah Akın
Tahir Beyle 1991 yılından beri tanışmaktaydık. Kendini mesleğine,
hukuka ve insan haklarına adamış
bir insan. Yurtsever ve demokrat
bir şahsiyetti. Onu yitirişimize
inanamadım. Yokluğu alışılamayacak bir durum. Burukluğu hep
kalacak. Devamlı görüştüğüm bir
arkadaşımdı. Kendine has bir kişilikti. Boyun eğmez bir yapısı vardı.
Mütevazi ve bir o kadar da kibar
bir insandı. 2004 yılında Cizre
Belediye Başkanlığı adaylığı söz
konusu olmuştu. Adaylığına tepki
gösterenler karşısında dik duruşunu bozmayıp adaylıktan çekilmişti. Bu anlamda tek örnektir.
Av. Süleyman Bilgiç
Tahir Elçi’yle aynı okulda okuduk.
Aynı baroda çalıştık. Birlikte bir-

çok çalışmamız oldu. Dostumdu.
‘Türkiye’de Hakikatler ve Yüzleşme’ de dünyanın neresindeyiz’e
sadece bölgeden değil tüm Türkiye ufkundan bakardı tüm meselelere. Çatışmalar dursun, ölümler
olmasın, hak, hukuk, adalet olsun
isterdi.
Av. Zeki Ekmen
Tahir Elçi’yi 1993 yılında Cizre’den
Diyarbakır Barosuna nakil almasından itibaren tanırım. Mesleğinin ilk yılarında on meslektaşıyla
beraber bir soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
Bu olayla ilgili AİHM’e başvurup
yaşadığı ihlal dolayısıyla tazminat
almıştı. O dönemde de insan haklarına duyarlıydı, işkencelere karşı tutum sergilemişti. Kendi halkını seven bir insandı. Hiçbir zaman
yasa dışı bir tutum ve davranış
içinde olmadı. Kendisiyle Barolar
Birliği yönetiminde bulunduğum
dönemde de yakın ilişkilerim oldu.
2009 yılından itibaren TBB İnsan
Hakları Merkezinde birlikte çalıştık. Bu süre içerisinde hem Diyarbakır Baro başkanı olarak hem de
TBB İnsan Hakları Bilim Danışma
Kurulu üyesi olarak bölgemizde
yaşanan insan hakları ihlalleri, demokratikleşme çalışmaları
kapsamında hep barışçıl bir tavır
içinde olmuştur. Uğradığı suikasttan bir iki dakika önceki sözleri
de pratik yaşamdaki düşüncele-
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rini ve tavrını ortaya koymuştur.
Kendisi hiç istemediği, çatışma ve
şiddet ortamının son bulması için
hep çaba gösterdi. Her nedense,
bu kimliğine rağmen başta medya olmak üzere malum ve belli
kesimler tarafından hedef gösterildi. Barışçıl tavrı ve çalışmaları
içlerine sindirilemedi. Genç yaşta
katledilmesine rağmen bölge halkıyla ilgili barışçı kimliği nedeniyle simge bir isim olarak kalacaktır.
Katıldığı TV programı sonrasında
kendisiyle görüşüp, kendisinin yanında ve destekçisi olduğumuzu
belirtmiştim. Kendisini saygıyla
anıyor, isminin ölümsüz kalacağını
ümit ediyorum
Av.Roza Sınır Ekmen
Tahir Elçi’yle meslektaş olmamız
sebebiyle tanıştık. Altı yıldır tanırım. Baro odasında gerek mesleki
gerekse de başkaca konularda
tartışma havasında geçen konuşmalardaki görüşleri ufuk açıcıydı.
İkinci başkanlık seçimlerinde bir
kadın aday da başkan adayı olmuştu. Kadın temsiliyeti açısından bu seçimde kadın adaya oy
vereceğimi kendisine söylediğimde beni makul karşıladı ve bana
hak verdi. ‘Belki ben de senin
yerinde olsam aynısını yapardım.’
dedi. Mesleğe yeni başlayanlara
çok ilgiliydi. Sadece onlara değil onu arayan ve ona danışan
herkese çok yardımcı olur, onları

yönlendirirdi. Her soruna yardımcı
olmaya çalışır ve muhakkak da bir
formül üretirdi. Eşim Batman da
çalışmaktaydı. Bu nedenle çocuklarım bu durumdan etkileniyordu.
Aile bütünlüğüne çok önem verirdi. Batman Barosu’na nakil yapacağımı kendisine söylediğimde
çocukların babasız büyümemesi
gerektiğini, bu açıdan kararımın
doğru olduğunu söylemişti. İnsancıl kişiliğinin yanında tarih ve
doğaya da sahip çıkardı. Tarih ve
doğa aşığıydı.
Av. Ahmet Sevim
Tahir Elçi’nin Ardından;
Kelimeler… Korkularımızı, zaaflarımızı, zayıflıklarımızı yüklenen,
kana kana konuştukça susuzluğumuzu arttıran kelimeler. Bir dilden
ötesini yaşayan birini anlatmak
için ne kadar da kifayetsiz.
Taşın bildiğini, toprağın bildiğini,
Cudi’nin, Cizir’in Tahir Elçi’de gördüğünü nasıl anlatsın şimdi kelimeler. Peki ya dört ayaklı minarenin minnettarlığına nasıl tercüman
olsun? Bir insanın tüm anlamlarını
nasıl yüklensin? Mesela hangi
harfler Tahir Elçi’nin cesaretini
anlatsın ya da bir taşa duyduğu
merhameti?
Ama kelimelere yalancı anlamlar
yüklemeye gerek yok, her hayat
yaşandıkça kendi dilini de kurar
zaten. Harflerin, seslerin ötesine
geçmeyi denerseniz, mesela Tahir
Elçi’nin merhametini en iyi barış,
cesaretini de güzel adaletin anlattığını duyarsınız. Ruhun şad olsun
Tahir Abi. Barış ve adalet emanetin baş üstüne.

Av.G.Ekmen Miroğlu
Sayın Tahir ELÇİ, kıymetli bir baro
başkanı,iyi bir insan hakları savunucusu ve birlikte çalışmaktan
gurur duyacağınız bir hukuk adamıydı.
Av. Ercan Elçi
Kendisini basından tanırım. Gerek
insan hakları savunuculuğu gerekse de her türlü mağduriyetin,
mağdurun yanında zalimin karşısında oluşu bende onun en dikkat
çekici özelliği olmuştur. Soyadı
benzerliği nedeniyle sayısız taziye
telefonu aldım. Bu husus da onun
Türkiye geneli sevildiğini gösterir.
Ölümüyle Türkiye çok değerli bir
insanını, hukuk adamını yitirmiştir.
Türkiye için ciddi bir kayıptır.
Av. Baran Ortaboy
Batman Barosu’nun düzenlediği
ve kendisinin verdiği iki tane insan
hakları seminerine katıldım. Seminerlerinde somut olarak değindiği,
örneklemeler verdiği olaylar ve anlatımları aslında onun cesur kişiliğinin bir yansımasıydı. Bence onu
en iyi tanımlayan kelime bir baro
dergisinde onu anlatan bir yazıda
yer alan ‘Takım Elbiseli Donkişot’
benzetmesiydi. Gerçekten emek
verdiği konularda sonuçtan ziyade
vicdani tatmine yönelik oluşu bu
benzetmeyi haklı kılan bir yandı
diye düşünüyorum

ismini duymayan yoktu. İsmi anıldığında hep özdeşleştiği konular
gelirdi aklımıza. Bunlar da; İnsan
hakları savunucusu olduğu ve bu
nedenle AİHM’e çok sayıda başvurusu olduğuydu. Doğru bildiğini
söylemekten çekinmeyen, hukukçu kişiliğiyle tanırım. Staj dönemimde insan hakları konusunu ve
AİHM’e başvuru sürecini ondan
öğrenmiştim.
Av.Erkan Şenses
Bu toprakların yetiştirdiği en nadide insanlardandın. Avukatlığındaki yeteneklerin, bıkmak usanmak
bilmeden çalıştığın insan hakları
alanı ve özellikle Kürt meselesi etrafında yoğunlaştığın entellektüel
düşün dünyan ile bir hazineydin.
9 Sene önce stajda başlayan dostluğumuz seni alçakça bir saldırı
sonucu kaybedişimize kadar da
sürdü. Stajyerin, yargılandığında
avukatın ve dostun olmanın onurunu yaşadım. Nazım'ın deyimiyle
bu hayata geldin, kaldın, güldün
ve öldün. Ama çok erken öldün,
şairleri bile utandırırcasına.
Seni unutmayacağız, nefes aldığımız müddetçe…

Av. Alaettin Baran
Dicle Üniversitesinde okuduğum
zaman Diyarbakır’da avukatlık
yapıyordu. Okulda onu tanımayan,
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KADIN CiNAYETLERi
REALiTESi
Av. Gülizar Yıldız
Kadınlara ve erkeklere doğdukları
andan itibaren, biyolojik farklılıklarına ek olarak kültürel olarak
da farklı olduklarını gösteren belli
roller ve davranış kalıpları öğretilmektedir. Bu öğrenme sonucunda,
toplum nezdinde toplumsal olarak
belirlenmiş kadınlık ve erkeklik
tanımları oluşturulmaktadır. Oluşturulmuş bu kavramlar toplumsal
cinsiyet olarak adlandırılmaktadır.
Kadınlara ve erkeklere cinsiyete
dayalı bir kimlik oluşturulduktan
sonra bu kimliğin kadınlar üzerindeki etkisi olan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri kavramı
gündeme gelmektedir.
Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik
Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi’nin
birinci maddesinde, kadına yönelik
şiddet, “ister kamusal isterse özel
yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik
acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan
bir eylem veya bu tür eylemlerle
tehdit etme, zorlamaya veya keyfi
olarak özgürlükten yoksun bırakmak” şeklinde tanımlanmıştır. Bu
tanımın son yorumlarına “kurbanı
ekonomik ihtiyaçlardan yoksun bırakmak” da dahil edilmiştir.. Kadına Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi
Komitesine göre, kadınlara yönelik
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet,

“bir kadına sırf kadın olduğu için
yöneltilen ya da orantısız bir şekilde kadınları etkileyen” şiddettir.
İstanbul Sözleşmesinin önsözünde
de “kadınlara yönelik şiddetin, erkek ve kadınlar arasındaki eşitlikçi
olmayan güç ilişkilerinin dışa vurumu olduğu, kadınlara karşı ayrımcılık yapılmasına yol açtığı ve
kadınların ilerlemelerinin önünde
engel olduğu, bu nedenle şiddeti
önlemenin bir devlet politikası olması gerektiği vurgulanmaktadır”.
Uygulanan şiddetin ağırlığıyla
orantılı olarak kadın cinayetleri
yaşanmaktadır. Kadın cinayetleri, kadınların kadın oldukları için
öldürülmeleri anlamına karşılık
gelmektedir. Kadın cinayetleri
kadınların yaşam hakkını ortadan
kaldıran bir olaydır. Bu adlandırmada ve bu cinayetlerin toplumsal cinsiyet kavramı ile bağının
kurulmasında ulusal ve uluslar
arası çapta kadın hareketlerinin
büyük payı vardır. Kadına yönelik şiddetin bir parçası olan kadın
cinayetlerinin pek çok sebebi olmakla birlikte başlıca sebebini;
devlet kurumlarının aldığı yetersiz
önlemler, erkek egemen kültürünün baskınlığı ve ev içinin mahrem
oluşu algısı oluşturmaktadır.
Son yıllarda, devlet kadına yönelik
şiddeti bir insan hakkı ihlali ola-

rak kabul etmekte ve bu şiddeti
önleyici yasalar düzenlemektedir.
Bu doğrultuda devletler kadına
yönelik şiddeti önleme ödevlerine sahip olduklarını açıkça hukuk
kuralları vasıtasıyla ilan etmektedirler. Türkiye de uluslararası
sözleşmelerin birçoğuna imza atıp
devletin bu alandaki sorumluluklarının bilincinde olduğunu kabul etmiştir. Birleşmiş Milletlerce 1979
da kabul edilen Kadınlara Karşı
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi
Sözleşmesine Türkiye 1985 yılında taraf olmuştur. 2011 yılında
Kadınlara Yönelik Şiddet Ve Aile
İçi Şiddetin Önlenmesi Ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa
Konseyi Sözleşmesini imzalamıştır. İmzalanan uluslararası sözleşmelerin iç hukuka yansıtılması çabasının bir örneğini de Türkiye de,
kadına yönelik şiddet açısından
devlet bazında çeşitli argümanları
barındırarak hazırlanan 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun”dur. Bu kanun önemli bir
gelişme olmasına karşın yeterli
değildir. Çünkü kanunları koymak
kadar bunları hayata entegre etmek de önemlidir ve bunda başarı
sağlanamadığı için de kadın cinayetleri hala artarak devam etmektedir.
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Pek çok kadın, namus davası nedeniyle, boşandığı için, boşanmak
isteğini dile getirdiği ya da ilişkisini bitirmek istediği için eşleri
veya sevdiği erkekler tarafından
öldürülmektedir. Namus kavramının cinsel tanımı genelde kadının
iffeti üzerinden tanımlanır, bu
ise çoğunlukla cemaat tipi toplumlarda yaygınlık gösterir. Bir
kadın için namuslu olmak iffet,
bekaret ve sadakatle ilişkili iken,
bu durum erkekte her zaman söz
konusu değildir. Gündelik yaşamda kadın açısından namustan söz
ediliyorsa, bu en başta kavramın
cinsel anlamıyla ilintilidir. Namus
cinayetlerinin yanlışlığı kadar bu
terimin kendisi de aslında sorunludur. Cinayetin namus gibi aslında dürüstlük ve doğrulukla ilişkili
olan bir terimle ilişkilendirilmesi,
cinayete haklı bir gerekçe anlamı
katabilmektedir ki, bu bir bakıma
cinayetin meşruiyetine kapı aralayan bir durumu ifade eder. Bir
bireyi öldürmenin, hele ki genç
kadınları katletmenin ne namusla
ne de cesaretle ilgisi vardır. Namus cinayetleri kadın katillerinin
ataerkil dünyanın bir parçasına
kadın katillerini gizlemeye çalışan,
yanlış bir isimlendirme ve gerçeği
gizleyen çirkin bir maskedir.
Uzun süre devlet politikaları ve
hukuki düzenlemeler ev içi alanın
mahrem olduğu anlayışıyla düzenlenmiş, kadınlara karşı işlenen
suçlara karşı yeterli hukuki önlemler alınmamıştır. Ayrıca önlem
alınmamasının altında yatan etkenler, aile içinde yaşananlardan
devletin sorumlu olmadığı uygulaması ve kadına karşı işlenen suçların ya da cinayetlerin münferit
olarak değerlendirilerek toplum-

sal bir sorun olarak ele alınmamasıdır. Bu tutum erkek egemen kültürünün pekiştirmiştir. Bu etkenler
kadın cinayetlerinin varlığına ve
kadın cinayetlerinin sürdürülmesine sebep olmuştur.

arayışları kısır bir döngüde ilerlemektedir. Kadın cinayetlerinin bir
sorun olmaktan çıkarılması için
herkes üzerine düşeni yapmalı ve
yaptırmalı.

Türkiye de kadına yönelik şiddet
olayları son yıllarda artış göstermiştir. Her ne kadar ülkeyi yönetenler artış olmadığını, aksine
düşüş yaşandığını söylese de istatistiklere baktığımızda, rakamlar durumun pekte onların dediği
gibi olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye de yaşayan kadınların dörtte biri fiziksel şiddete
uğramaktadır. Şiddete uğrayan
kadınların dörtte üçü eşi tarafından şiddete maruz kalmaktadır.
Cinayet sonucu ölen kadınların
çoğu eşi tarafından öldürülmektedir.
Gazetelerin üçüncü sayfa haberlerinde her gün kadın cinayetlerini
haberine rastlamak mümkün. Bu
cinayetlerin sayısı binleri aşmış
durumda. Özgecan Aslan, Ayşe
Paşalı, Selime Günaydın, Hasret
Daş ve daha adını saymadığımız
binlerce kadın kurban var ve her
geçen gün bunlara yenileri eklenmekte.
Eğitim oranının yükseldiği, teknolojinin hızla ilerlediği, ulusal
ve uluslar arası alanda kadına
yönelik şiddetin önlenmesi için
koruyucu önlemlerin bu kadar
arttığı bir zamanda kadına yönelik şiddetinin ve buna bağlı olarak
kadın cinayetlerin artış göstermesi; devletin, yargının ve STK’ların
üzerlerine düşeni eksik yaptığının
veya uyguladıkları yöntemlerin
yanlış olduğunu göstermektedir.
Kadına yönelik şiddetin çözüm
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TCK 103/2 BAĞLAMINDA
ANAYASA MAHKEMESİ
KARARI
Av. Ferit Kavşut

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir dosyada TCK
103/2 fıkrası bağlamında anayasanın belli başlı bölümlerine ilişkin
aykırılıklar olduğu kanaatine varılmıştır. Bu nedenle ilgili hükmün
iptali istemiyle Yüce Mahkeme’ye
başvuru yapılmıştır. Söz konusu
başvuru gerekçesinde;
Anayasa’nın 2.Maddesinde Yer
alan Hukuk Devleti ilkesi, “Eylem
ve İşlemleri Hukuka Uygun, İnsan
Haklarına Dayalı, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her
alanda adaletli bir hukuk düzeni
kurup bunu geliştirerek sürdüren,
Anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm
devlet organlarına egemen kılan,
Anayasa ve hukukun üstün kuralları ile kendini bağlı sayan, yargı
denetimine açık, yasaların üstünde Anayasa ve yasa koyucunun
da bozamayacağı temel hukuk
ilkeleri bulunduğu bilincinde olan
devlet” olarak tanımlamıştır.

Görüleceği üzere, hukuk devleti
olmanın olmazsa olmaz gereklerinden biri, adaletli bir hukuk düzeni kurmaktır. Yasa koyucu, adaletli bir hukuk düzeni oluştururken,
ceza politikasının bir gereği olarak, ceza yaptırımı belirleyeceği
sırada, ülkenin sosyal, kültürel
yapısını ve etik değerlerini göz
önünde bulunduracaktır.
Mahkeme de bulunan dosyada
uygulanacak hukuk kuralının belirlenen çerçeveye uygun olmadığı
kanaatine varılarak iptal isteminde bulunulan kanun maddesinde;
1-Yasa yapımı sırasında ülkenin
sosyal, kültürel yapısı ve etik değerleri göz önünde bulundurulmamıştır. Ülkemizin doğu bölgelerinde, kız çocuklarının henüz reşit
olmadan evlendirildikleri bir öteden beri süregelen ve terkedilmesi konusunda kuşku bulunmayan
toplum bir hastalıktır. Fakat tüm
durumlara rağmen, evlilik birliği
halen devam eden ve hatta bu

birlik içerisinde çocuk sahibi olan
ailelerde, küçük yasta evlenilmiş
olması nedeniyle babanın ceza
yaptırımına tabi tutulmuş olması
halinde, söz konusu yasanın yapımı sırasında, ülkenin sosyal ve
kültürel yapısının göz önünde bulundurulduğunu söyleme olanağı
bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
2- İptali istenen ceza yaptırımı belirlenirken kamu yararı gözetilmemiştir. Eşini sevdiğini söyleyen ve
mahkeme dosyasına konu olayda
yargılama sırasında reşit olan bir
insanın yuvasının dağılacağı ihtimali göz önünde bulundurulmaksızın yasa yapılması yoluna gidilmiştir, kanaatine varılmıştır.
3- Yasa yapımı sırasında adalet ve
hakkaniyet ölçüleri gözetilmemiştir. Mahkeme tarafından yapılan
değerlendirme de cezalandırmama gibi bir kanaate varılmaması
gerektiği ancak yasanın mevcut
halinin adaletsiz bir durumun ortaya çıkaracağı da kuşkusuzdur.
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4- Yasa yapımı sırasında Anayasanın 41. Maddesinde yer alan
“Aile, Toplumun temelidir ve eşler
arasında eşitliğe dayanır.” Hükmü
amirdir. Dolayısıyla ailenin toplumun temeli olduğu saptamasında
bulunduktan sonra, devletin ailenin korunması bakımından gerekli
tedbirleri alacağı ve her çocuğun
ana-babasıyla kişisel ve doğrudan
ilişki kurma ve sürdürme hakkına
sahip olduğu hüküm altına alınmıştır.
Anayasa’nın 10 .Maddesi Yönünden Yapılan Değerlendirme’de;
“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet,
siyasi düşünce, felsefi inanç, din,
mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde
eşittir.
İptale konu edilen yasa maddesi
evlilik birliği içerisindeki kadının
ve çocuğun haklarını ağır derecede zedelemektedir. Yasakoyucunun, farklı durumları göz
önünde bulundurmayarak oluş-

turduğu yasa maddesi, eşitlik
ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Bu
nedenle söz konusu yasa maddesinin, Anayasanın 10. Maddesine
aykırılık oluşturduğu sonucuna
varılmıştır.
Anayasa’nın 41. Maddesi Yönünden Yapılan Değerlendirme’de;
“Aile Toplumun Temelidir ve eşler
arasında eşitliğe dayanır.” Hükmü
uyarınca yasakoyucunun her türlü
ihtimali düşünerek adil ve hakkaniyetli kural koyma zorunluluğu
bulunmaktadır.
Yukarıda açıklanan hükümler uyarınca yerel mahkeme tarafından
Anayasa Mahkemesi’nin vereceği
karara kadar davanın geri bırakılmasına karar verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi 2015/43
E. 2015/101 12.11.2015 T. İtiraza konu kararında iptali istenen
TCK.103 maddesi ile ilgili ilk incelemesinde (1),(3),(4),(5),(7) numaralı fıkraları uyarınca yerel

mahkemenin yetkili olmadığı kanaatine varıp yetki nedeniyle ret
kararı vermiştir. Sadece 103/2
fıkrası ile ilgili esastan inceleme
yapmıştır.
İncelemesinde itiraza konu kuralda öngörülen suçun koruduğu
hukuki değer, fiilin hukuki anlam
ve sonuçlarını algılama yeteneği
gelişmemiş çocuklar ile bu yeteneği gelişmiş olmakla birlikte
cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyecek başka bir nedene dayalı
olarak kendilerine karşı gerçekleştirilen cinsel istismar nedeniyle mağdur olan çocukların cinsel
dokunulmazlığı ile beden ve ruh
sağlığıdır.
Cinsel istismar suçu failinin, mağdur çocuk ile evlenmesi halinde
verilecek cezanın azaltılması,
tecavüzcüsü ile evlenmesi hususunda mağdur çocuğa ve ailesine
yapılabilecek baskılara sebep olabilecek nitelikte olup, kanun koyucu tarafından benimsenmeyen bu
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durumun ailenin korunması kapsamında değerlendirilerek kuralın
Anayasa’ya aykırılığından söz edilebilmesi olanaklı değildir.
Toplum ile birey arasında yer alan
ve toplumsal değerleri kuşaktan
kuşağa aktarma işlevi bulunan
aileler, toplumun temelini oluşturmaları nedeniyle sosyal açıdan önemli oldukları gibi aileyi
oluşturan fertler bakımından da
bireysel açıdan önem taşımaktadır. Çocuğun gelişimine uygun aile
ortamlarının, sağlıklı bireylerin
yetişmesini sağlayacağı ve sağlıklı ailelerin de sağlıklı toplumu
oluşturacağı kuşkusuzdur.
Onbeş ile onsekiz yaşlarındaki
çocuklar bakımından kuralla öngörülen suçun oluşabilmesi için
mağdurun, fiilin hukuki anlam ve
sonuçlarını algılama yeteneğinin
gelişmemiş olması ya da bu yeteneği gelişmiş olsa da mağdura
yönelik olarak cebir, tehdit, hile
veya iradeyi etkileyecek başka
bir nedene dayalı olarak fiilin
gerçekleştirilmiş olması şartı
aranmaktadır. Kanun koyucunun
takdir yetkisi kapsamında, fiilin
yol açması muhtemel zararları da
göz önünde bulundurarak düzenlediği itiraz konusu kuralın, amaç
ve araç arasında makul ve uygun
bir ilişki kurduğu ve düzenlemenin
amacına ulaşmaya elverişli ve
orantılı olduğu anlaşıldığından kuralda hukuk devleti ilkesine aykırı
bir yön bulunmamaktadır.
Çocukların cinsel istismara uğramalarını önlemeyi amaçlayan
kanun koyucu tarafından, söz konusu suçun işlenmesini kolaylaştıran bir konuma sahip olan faillerin
farklı konumlarının gözetilerek

bu kişilerin farklı kurallara tabi
kılınması ve cezaların artırılması
dışında, bu suçu işleyen failler
arasında bir ayrım gözetilmeksizin
bu kişilerin cezai sorumlulukları
bakımından aynı kurala tabi tutulmaları eşitlik ilkesine aykırılık
oluşturmamaktadır.
Failin ve mağdurun cinsiyetinin
bir öneminin bulunmadığı söz konusu suçta, kanun koyucu tarafından, yalnızca mağdurun çocuk
olmasının esas alınması suretiyle
ve çocuğun korunması amacıyla,
ceza yaptırımlarının taşıması gereken ödetici, önleyici ve caydırıcı niteliklerin gözetilerek bu suçu
işleyenlerin, ailenin Türk toplumunun temeli olduğu ve Devletin her
türlü istismara ve şiddete karşı
çocukları koruyucu tedbirleri almakla yükümlü kılındığının belirtildiği Anayasa’nın 41. Maddesi
hükmüne aykırı bir durum bulunmamaktadır.

ğu karar ile toplumun hassasiyetleriyle birlikte yaşayış biçimi ve
değerlerini görmezden gelmiştir.
Söz konusu ret kararı ile birlikte
suçun işlenmesi durumunda bütün sanıkların aynı cezai yaptırımla yargılanacak olması eşitlik ilkesine aykırılık oluşturacağı açıktır.
Verilen hüküm suçun önemine
binaen faillerin hiçbir ayrım gözetmeksizin aynı ceza yaptırımına
tabi tutulması kanaatimce ülkenin
sosyal ve kültürel yapısı görmezden gelinerek alınmış bir kanun
hükmüdür. Yüksek mahkeme tarafından verilen ret kararı da maalesef bu durumun devamını sağlamıştır. Aile birliği ve aile ilişkileri,
çocuğun babasıyla iletişim kurma
durumu da önemsenmemiştir.

Açıklanan nedenlere dayanarak
itiraz konusu kural Anayasa’nın
2., 10 ve 41. Maddelerine aykırı değildir. Yüce Mahkeme yerel
mahkeme’nin iptal talebini yukarıda nedenlere dayanarak oy çokluğuyla ret etmiştir.
Bu kararla birlikte toplumsal ve
sosyal yanlışlardan biri olarak
gördüğüm, toplumumuzda özellikle de yaşadığımız coğrafyada geleneklerle çocuklarını küçük yaşta
evlendiren aileler ile birlikte küçük
yaşta evlenen eşlerin de büyük
mağduriyetleri yaşıyor olduğu
birçok yargı kararında mevcuttur.
Yüksek Mahkeme’nin vermiş olduğu karar ile bu durumun devam
edeceği kesinlik kazanmıştır.
Anayasa Mahkemesi vermiş oldu-
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İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
BAĞLAMINDA TCK
md. 301 / ELEŞTİRİSİ
Av.Dara AKSOY
İfade özgürlüğünü “Düşünceyi söz,
yazı ya da başka vasıtalarla başkalarına aktarabilme, anlatabilme,
yayabilme ve onları kendi düşünce
ve inançlarının doğruluğuna ikna
edebilme, inandırabilme, tercihleri
doğrultusunda tutum ve davranışlarda bulunabilme hakkı”[1] olarak
tanımlayıp hukukla eklemlendirmeye başlayalım.
Hukukun gerçeklik boyutu toplumsal olgudur; olgusallık kaynağı ise
yaşamın ta kendisidir. Bu bağlamda hukuk, yaratılamaz özdedir, o
kendisini yaratır. Bu bağlam yasa
düzenleyiciye hukuku norma evirirken iki açıdan özen yükümlülüğüne riayet şartı getirmektedir.
İlki, adalete uygun yasa düzenlemeciliği; ikincisi, bu düzenlemeleri
yaşar, korur ve eşitler kıstaslarına
uygun hale getirmektir. Tam bu
esnada tanıdık bir kavramsal sonuç el sallar bizlere: Yaptırım.
Peki, yaptırım derken?
İronik bir astarla; toplumsal sözleşmeyle belirlenen hukuk normlarını korumak adına iş o toplumun
karşısına konulan, kapsamı itiba-

riyle hukuk fakültelerinin bir yılını
kolaylıkla doldurabilecek bu kavramı kısaca tepsilemeden evvel
konumuz uyarınca illaki soralım:
Düşünce suçunun yaptırımı kendi
başına ironik bir belirleme değil
midir? Protagoras[2] "Her şeyin
ölçüsü insandır" derken eğilimiyle
yarattığı sofistik düşüncenin kullanımının bir gün karşısına cezaî
yaptırım olarak konulacağını öngörmüş müydü dersiniz?

lik, kararname gibi yürütmenin
işlemleri ile sağlanır. Yönetimde;
genel tebliğ, genelge, bütçe uygulama yönergeleri gibi düzenleyici
işlemlerle bu düzenin sağlanmasına katkıda bulunur. Yürütme ve
yönetimin düzenleyici işlemleri
genel nitelikli olup, devletin tüm
örgütlerini kapsar. Bu işlemler;
belli konulara, kurumlara, yerel
yönetimlere ve özel kuruluşlara
ilişkin de olabilmektedir.

Yaptırım (Müeyyide)

Yaptırım gücü: Kanun, ahlak gibi
kurumların "buyruklarının" yerine
getirilmesini sağlayan güç.

Tanımı itibariyle yaptırım, bir hukuk kuralına aykırı davranılması
halinde hukuk düzenince öngörülen sonuçtur.[3] Dilbilgisel çözümleme ile;

Mevzubahis gücün kullanımının
ise çeşitli şekilleri mümkün. Bunlar;

Hukuk kuralları: Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü
belirleyen yasaların tümü, tüze.

1. Ceza / 2. Tazminat / 3. Geçersizlik / 4. Cebri İcra / 5. Zoralım
(Müsadere) / 6. İptal

Aykırı davranma: Tümevarıma girmeden; anayasaya ve hukuk kurallarına uymama. infringement of
the constitution, durumu. Latince
şart.

Yaptırım Gücü Bağlamında
Ceza Kıstası ve TCK. 301

Hukuk düzeni: başta Anayasa olmak üzere yasa, tüzük, yönetme-

30/04/2008 (5759/1 md.) öncesi
TCK 301;
1) Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen
aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla
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kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Devletin yargı organlarını,
askeri veya emniyet teşkilatını
alenen aşağılayan kişi, altı aydan
iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Türklüğü aşağılamanın yabancı
bir ülkede, bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.
(4) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.
30/04/2008 değişikliği sonrası
TCK 301'in 1. fıkrasında geçen
“Türklüğü” kelimesi “Türk Milletini”, “Cumhuriyeti” kelimesi de
“Türkiye Cumhuriyeti Devletini”
şeklinde değiştirildi. Öncesinde
mevcut 3. fıkra madde metninden çıkarıldı ve yeni haliyle maddeye 4. fıkra "Bu suçtan dolayı
soruşturma yapılması, Adalet
Bakanı'nın iznine bağlıdır." olarak
eklendi.
Düşünce suçu sebebiyle soruşturma yapılması olanağı ve izninin,
siyasi iktidarca görevlendirilen
kabineye ait bir bakanlığa verilmesinin ne kadar hukuki ve adil
olacağı sorusunu sayfaya not düşüp "düşünce ve eleştirinin" sınırlarını sorgulayalım.
Düşünmenin, düşünürken eleştirmenin ve madde metnindeki
tanım ile aşağılamanın TCK md.
13/1-2'de sayıldığı üzere belli bir
kategoriyi tanımlamak olasılığı
dışında maddi unsurunun hiç bir
ceza kanununda açıklığa kavuşmadığı fikrinden hareketle, belli
ve ya belirsiz bir kişiyi, kurumu,

oluşumu ya da olguyu, doğasına
uygun ve mümkün şekilde eleştirmenin, -tanımının öznel oluşu
sebebiyle muğlaklığı ayan, aşağılamanın ceza kanununda ayrı
bir madde metni şeklinde düzenlenişinin tabiata, mantığa ve toplumsal sözleşmelere uygunluğu
iddiası / varlığı en genel anlamıyla
çağcıl ceza hukuku anlayışına karşıtlıktır. Biçimsel anlamda mevzubahis eyleme yaptırım uygulamak
ise özünde toplumu etkilediği için
düşünmeyi; düşünmeye zorladığı
için insanlığı geliştiren ve bu haliyle düşünceyi açıklama özgürlüğünün varlık nedeni olan görüşleri
de yasaklamaktır.
TCK 301 ve AİHM: Örnek, A.
Taner Akçam Kararı (Başvuru
no. 27520/07) [4]
Başvuru, 21 Haziran 2007 tarihinde İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi’nin
34’üncü maddesi kapsamında,
başvurucu A. Taner Akçam tarafından, Türk Ceza Kanunu’nun
301’inci maddesi hükmünün, Ermeni meselesi hakkındaki akademik çalışması ile bağlantılı olarak
“Türklüğü” aşağılamaktan dolayı
süregelen bir kovuşturma tehdidine yol açtığı iddiasıyla yapılmıştır. Konu itibariyle başvurucu 6
Ekim 2006’da, Türkçe - Ermenice
çift dilli bir gazete olan AGOS’ta
“Hrant Dink, 301 ve Bir Suç Duyurusu” başlıklı bir başyazı yayımlamıştır. Bu başyazıda başvurucu,
Türk Ceza Kanunu’nun 301’inci
maddesi kapsamında “Türklüğü
aşağılamak” suçundan dolayı
AGOS’un eski editörü Hrant Dink
aleyhine açılan davayı eleştirmiştir. Başvurucu A. Taner Akçam
kendisiyle ilgili olarak süregiden

şikayetler sebebiyle bir ihtiyati
tedbir kararı vermesi için 10 Ocak
2008’de AİHM’ne başvurmuşsa
da Mahkeme bu talebi 14 Ocak
2008’de reddetmiş ve başvuruyu
olağan usulüne göre incelemiştir.
25 Ekim 2011 tarihli kararında
AİHM, her ne kadar başvurucu
hakkında Türkiye'de kovuşturma
kararı alınmamış ve TCK 301 başvurucuya uygulanmamış olsa da
kendisi hakkında süregelen şikayetler ve kampanyalar karşısında,
- Türk Hükümeti’nin 301. madde
değiştirildiği için başvurucunun
gelecekte Türklüğü aşağılama
isnadıyla kovuşturulma riski bulunmadığı yolundaki itirazına rağmen, madde metninin başvurucuya haksız kovuşturmalara karşı
yeterli güvence sağlamadığına
karar vermiştir.
Netice itibariyle AİHM bir yandan başvurucunun Sözleşme’nin
10'uncu maddesi uyarınca şikâyetinin kabul edilebilir olduğuna ve
sözleşmenin 10. maddesinin[5] ihlaline karar vermiş; devamıyla, bu
ihlâlin nedeni olan 301. maddenin
bir hukuk devletinde yeri olamayacağı tespitini kayda geçirmiştir.
Sonuç ve Öneri
Yazar Perihan Mağden, vicdani
ret hakkıyla ilgili yazısı nedeniyle
halkı askerlikten soğutmakla suçlandığı ve üç yıla kadar hapsinin
istendiği duruşmadaki beyanına
"halkı askerlikten soğuttuğum gerekçesiyle hapis istemiyle yargılanıyor olmama da inanmıyorum,
oturup kendimi savunma gailesi
ile bu yazıyı kaleme almak zorunda kalmış olmama da" diyerek
başlamış ve "bu dava yurdumuzda
düşüncenin, vicdani kanaatleri be-
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lirtmenin suç olmaktan çıkarılmasına herhangi bir katkıda bulunacaksa bu çileyi de hakikaten sevgi
ve sevinçle çekerim. Dramatik ve
yürekten bir son olacak: Buyrun
elim, taşın altındadır."[6] şeklindeki sözleriyle George Orwell'in
"düşünce suçu ölüm tehlikesi yaratmaz, düşünce suçunun kendisi
ölümdür"[7] kararlılığındaki sözüne benzersiz bir güzelleme yapmıştır.

yargısını toplumsal dedektifliğe
evirişi elbette hukukilik anlamında
gelişmemişlik göstergesidir. Kaldı
ki madde metninde mevcut "aşağılama" sözcüğü, muğlaklığından
sebeple "ceza yasalarındaki sözcükler, yasallık ve kesinlik ilkeleri
gereğince köşeli ve somut olmalıdırlar."[8] şeklindeki genel kabul
kurala nesnel ve öznel yansızlık
ilkeleri açısından aykırılık teşkil
etmektedir.

İtalyan Ceza Yasasından (1889,
md. 123, 126.) değiştirilerek alınan ve 1926'dan bu yana koruduğu değerler ile öngörülen cezalar
bağlamında defalarca değiştirilen
ve her defasında daha kötü bir hal
alan TCK 301. maddesinin ceza

Mevzubahis suçun soyut tehlike
suçu olmaktan çıkarılıp, somut
tehlike suçuna dönüştürülmesi;
fikre bağlı somut eylemin yaptırıma bağlanması mevcut muğlak
durumun -en azından- daha da
değiştirilmeye müsait hale geti-

rilmesi sonucunu doğuracaktır. Ki
bu olası değişikliğe "nesnel eleştiri sınırlarını kabul edilebilirliğin üstünde aşma"[9] kıstası kondurulabilirse düşünme eyleminin sınırları
-her ne kadar ruhuna aykırı olsa
da, büyük ölçüde genişletilebilecektir. Türk Ceza Kanunu’nun 301.
maddesinin tümüyle kaldırılması
veya en azından hukuk devletinin
ve insan haklarının gereklerine
uygun olacak şekilde değiştirilmesi duyarlı, özgür/ bağımsız görüşlerin sergilendiği dengeli bir hukuk
toplumunun oluşmasında büyük
bir adım olacaktır.

Kaynakça:
[1] Erdoğan, Mustafa; Demokratik Toplumda İfade Özgürlüğü: Özgürlükçü Bir Perspektif, Liberal Düşünce Topluluğu e-dergi, sayı 24.
[2] Protagoras (Yunanca: Πρωταγόρας, d. MÖ 481 - ö. MÖ. 420). Sofistlerin en önemli ve kurucu filozoflarındandır.
[3] https://tr.wikipedia.org/wiki/Yaptırım
[4] http://bianet.org/bianet/dunya/134448-aihm-in-taner-akcam-karari-turkce-de
[5] AİHS md. 10: "Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları
söz konusu olmaksızın haber veya fikir alma ve verme özgürlüğünü de içerir. Bu madde, devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine
bağlı tutmalarına engel değildir.
Kullanılması görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, toprak
bütünlüğünün veya kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret
ve haklarının korunması veya yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması için yasayla öngörülen bazı biçim koşullarına, sınırlamalara ve yaptırımlara
bağlanabilir.” https://tr.wikisource.org/wiki/Avrupa_%C4%B0nsan_Haklar%C4%B1_S%C3%B6zle%C5%9Fmesi
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“Kavramlara haksızlık etmek istemiyorum,
Senin yokluğunu ifade
etme ağırlığını
kavramlara yüklemek onlara haksızlık olur.
Bazı acılar ifadelere
dökülemez çünkü.
Tarifsizdir onlar. Sadece
hissedersiniz…”
Av. Tahir ELÇİ için…

Anayasa ve Uluslararası
Mevzûat Bağlamında
Sokağa Çıkma Yasaklarının
Doğurduğu Sonuçlar
Av.Muhterem Siyahtaş
Giriş
Şiddet ortamı her yönüyle bölgeyi
sarmış durumda. Bu durumun getirmiş olduğu olağandışı koşullar
sebebiyle “hukuk” çok zor bir süreçten geçiyor. Bu olağandışı koşulların aktörleri eylemleriyle ulusal ve uluslararası mevzuatlarda
teminat altına alınmış insan haklarının ihlal edilmesi noktasında
adli makamlar tarafından herhangi bir soruşturma ve kovuşturma
işlemine tabi tutulmaması sebebiyle olabildiğince rahat davranmaktadırlar. Oysa bu durumlarda
uygulanacak hukuk kuralları, ulusal hukuktaAnayasa’nın 13. ve 15.
maddesinde, uluslararası hukukta
ise 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi madde 3 ve bu sözleşmeye
ek olarak düzenlenen 8 Haziran
1977 tarihli 2 no’lu protokolde düzenlenmiştir.

2014 yılında Kobani olayları olarak bilinen 6-7 Ekim tarihlerinde
yaşanan protestolar sonucunda
Valilikler tarafından Diyarbakır,
Batman, Siirt, Van ve Muş’ta ilan
edilen sokağa çıkma yasakları,
Devlet güçleriyle PKK arasında
yeniden başlayan çatışmalı süreçte tekrar başvurulan bir yasak
oldu. Silvan’la başlayan bu yasaklar Sur, Nusaybin, Cizre ve Silopi
ile devam etmektedir.
Yazının yazıldığı tarih itibariyle
sokağa çıkma yasakları Şırnak’ın
Cizre ve Silopi ilçelerinde 20. gününü, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde
ise 32. gününü tamamlamış bulunmaktadır.
Yasakların başladığı 24 Temmuz
2015 tarihiden bu yana, sokağa
çıkma yasağının uygulandığı yerlerde hemen her gün sivil ölümleri

meydana gelmektedir. Bununla
ilgili olarak sadece 4-12 Eylül
2015 tarihleri arasında Şırnak’ın
Cizre ilçesinde ilan edilen sokağa
çıkma yasağı süresince 15’i ateşli
silahlardan olmak üzere 22 sivil
vatandaş hayatını kaybetmiştir.
Ateşli silah dışında hayatını kaybeden diğer sivil vatandaşların
ölüm sebepleri ise’’zamanında
hastaneye ulaştırılamaması sebebiyle kan kaybından ve kalp
krizinden meydana gelmiştir.
Bu sebeplerle çalışmamızda ilk
olarak “sokağa çıkma yasağı”
kararlarının Anayasal uygunluğu
meselesini ele aldıktan sonra bu
yasakların doğurduğu sonuçların
Devlet’in yükümlülüğü açısından
uluslararası hukuktaki yerini ele
almaya çalışacağız.
1- Sokağa Çıkma Yasağı Ka-
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rarlarının Anayasa’ya Uygunluk Meselesi
Sokağa çıkma yasaklarına ilişkin
karar kişi özgürlüğünü sınırlandırdığından dolayı Anayasanın
‘Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti’
başlıklı23. maddesinde düzenlenen hakla doğrudan ilgilidir.
İlgili maddede “Herkes yerleşme
ve seyahat hürriyetine sahiptir”
denildikten sonra bu hakkın “…
suç işlemesini önlemek” amacıyla kanunla sınırlanabileceği
hükmüne yer vermiştir.Anayasa
madde 13’te ise “Temel hak ve
hürriyetler, özlerinedokunulmaksızın, yalnızca Anayasa’nın ilgili
maddelerinde belirtilen sebeplere
bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlandırılabileceğini’’ düzenlemenin devamında bu sınırlandırmanın Anayasanın sözüne, ruhuna,
demokratik toplum düzenine ve
ölçülülük ilkesine aykırılık teşkil
edemeyeceği belirtilmiştir. Yine
Anayasa madde 15’te “Savaş,
seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, milletlerarası
hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun
gerektirdiği ölçüde temel hak ve
hürriyetlerinin kullanılması kısmen tamamen durdurulabilir veya
Anayasa’da öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir” hükmü mevcuttur.Bu bakımdan Cizre,
Silopi, Sur gibi sokağa çıkma yasağının uygulandığı yerlerde 20
günü aşan sürelerle uygulanan
bu tedbir ve evlerinden çıkmak
mecburiyetinde kalan sivillerin
her an kurşunların hedefi olması;
insanların uzun süre, zorunlu ihtiyaçları(gıda, sağlık, temizlikvb.)
sebebiyle bile evlerinden dışarı
çıkamamalarına sebebiyet verdi-

ğinden bu uygulamayla Anayasa
madde 13’te düzenlenen bir hakkın sınırlandırılmasından değil,
Anayasa madde 15’te belirtilen
bir hakkın kullanımının durdurulmasından bahsedebiliriz.
Bu sebeplerle sokağa çıkma yasaklarına ilişkin kararlar Anayasa’nın 23. maddesinde belirtilen
seyahat özgürlüğü hakkıyla ilgili
olduğundan ve bu hakkın Anayasa ikinci bölümde düzenlenen
‘Kişinin Hakları ve Ödevleri’ başlığındadüzenlenmesi, dolayısıyla
temel haklardan birisi olduğu gerçeği karşısında, bu hakkın ancak
“kanunla sınırlandırılabileceği” bu
hakkın “kullanımının durdurulmasının” ise ancak Anayasa madde
15’te düzenlenen “savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü
hallerde” gidilebileceği açıktır.
Anayasa’nın 15.maddesinde sayılan savaş ve seferberlik halleri
durumunda uyulacak esasları düzenleyen 2941 sayılı ‘Seferberlik
ve Savaş Hali Kanunu’nda sokağa
çıkma yasağının ilan edilmesine
ilişkin bir hüküm mevcut değildir.
Anayasa 15’te düzenlenen bir diğer durum olan sıkıyönetim halinde, bu hali düzenleyen 1402 sayılı
Sıkıyönetim Kanunu madde 3/1
fıkrasında sıkıyönetim komutanına “sokağa çıkmayı yasaklamak”
yetkisi tanınmıştır.
Aynı şekilde Anayasa 15. maddesinde sayılan ‘’Olağanüstü
Hal’’ durumunda uygulanacak
hükümleri düzenleyen 2935 sayılı
Olağanüstü Hal Kanununun 11/a
maddesinde “olağanüstü hal valisi, sokağa çıkmayı sınırlandırmak
veya yasaklamak yetkisine sahiptir” denilmek suretiyle olağanüstü

hal valisine bu yetki tanınmıştır.
Bu düzenlemelerin dışında valilere
sokağa çıkma yasağını ilan etme
yetkisini tanıyan bir kanuni düzenleme mevcut değildir. Ancak 2014
yılında “Kobani olayları” olarak
bilinen toplumsal gösterilerden
beri İlgili illerin valiliklerince başvurulan sokağa çıkma yasağına
ilişkin kararların yasal dayanağı
olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/c maddesindeki hüküm
gösterilmektedir. Söz konusu hükümde “il sınırları içinde huzur ve
güvenliğin sağlanması, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik
emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi
valinin ödev ve görevlerindendir.
Bunları sağlamak için vali gereken
karar ve tedbirleri alır” denilmektedir.
Görüldüğü üzere bu hükümde Valinin sokağa çıkma yasağı kararını
verebileceğine ilişkin bir hüküm
yoktur. Ayrıca Anayasa 15. maddede belirtilen durumlar dışında(savaş, sıkıyönetim, seferberlik
ve olağanüstü hal) Temel Hak ve
Hürriyetlerin kullanımının durdurulmasının söz konusu olamayacağı açıktır.
Sokağa çıkma yasaklarının açık
bir şekilde Olağanüstü Hal ve
Sıkıyönetim ilanlarının Bakanlar
Kurulu’nun tasarrufunda olduğu
düzenlenmesi sebebiyle bir yerde
sokağa çıkma yasağına başvurulmadan önce, ilgili yerde Bakanlar
Kurulu’nca olağanüstü hal veya
sıkıyönetim ilan edilmesi şarttır.
Bu sebeplerle Valiliklerin 5442
sayılı İl İdaresi Kanunun 11/c hükmüne dayanarak sokağa çıkma
yasağı ilanına ilişkin kararlar usul
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yönünden ilgili yerlerde öncelikle
Bakanlar Kurulu tarafından olağanüstü hal veya sıkıyönetim ilan
edilmesi gerektiğine ilişkin ön
koşul gerçekleşmediği sebebiyle
Anayasanın 15. maddesine açık
bir şekilde aykırıdır.
Ancak bununla ilgili Anayasa
Mahkemesine yapılan başvurularda(Bu güne kadar dört başvuru
yapıldı, bu başvuruların her dördü
de reddedildi.) mahkeme verdiği
kararda, valiliklerinaldığı sokağa
çıkma yasaklarına ilişkin kararların Anayasaya aykırı olmadığına
hükmetmiştir.

1-Muhasamata doğrudan doğruya iştirak etmeyen kimseler, silahlarını terk edenler ve hastalık,
yaralılık,mevkufluk veya herhangi
bir sebeple muharebe dışı kalanlar, ırk,renk,din ve akide,cinsiyet,doğun ve servet veya buna benzer
herhangi bir kıstasa dayanan ve
aleyhte görünen hiçbir tefrik yapılmadan insani surette muamele
göreceklerdir.
Bu sebeplerle bu kişilere; nerede
ve ne zaman olursa olsun aşağıdaki muamelelerin yapılması
memnudur ve memnu kalacaktır;

2-Yaşanan Durumun Uluslararası Mevzuat Çerçevesindeki
Yeri

-Hayata, vücut bütünlüğüne ve
şahsa tecavüz her nevi katil,sakatlanma,vahşice muamele, işkence ve eziyet,

a.)Mevzuat Hükümleri

-Rehin almak,

Öncelikle sokağa çıkma yasağına
sebebiyet veren durum toplumsal
bir olaydan ziyade Devlet güçleri
ile KCK, PKK, YDH-H üyeleri arasında yaşanan sıcak bir çatışma
durumudur. Türkiye örneğinde olduğu gibi bir ülkenin içinde devlet
güçleri ile muhalif güçler arasındaki çatışma durumunu düzenleyen uluslararası belge, “İnsancıl
Hukuk”un yasası olarak da bilinen
12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre
Sözleşmesi madde 3 ve bu sözleşmenin EK 1977 tarihli 2 no’lu
protokolüdür.

-Şahısların izzeti nefislerine tecavüz, bilhassa haysiyet kırıcı muameleler.

Cenevre sözleşmesinin 3. maddesinde;
“Milletlerarası mahiyette olmayan bir silahlı anlaşmazlığın, akit
devletlerinden birinin toprağı
üzerinde çıkması halinde, anlaşmazlığa taraf teşkil eden her biri
en az olarak aşağıdaki hükümlere
uymakla yükümlü olacaklardır.

Aynı maddenin ikinci fıkrasında
ise hasta ve yaralıların tedavi edileceği düzenlenmesi yer almaktadır.
1977 tarihli Uluslararası Olmayan
Silahlı Çatışma Mağdurlarının Korunmasına ilişkin ek protokolde de
bu durumlarda uygulanacak hukuk
kurallarını çeşitli başlıklar altında
düzenlemiştir.
Protokolün birinci maddesinde,
uygulama alanı olarak akit devletlerin ülkesinde kendi silahlı kuvvetleriyle muhalif silahlı kuvvetler veya sorumlu komuta altında
olan, devamlılık arz eden ve planlı
askeri operasyonlar yapmalarına ve ülkenin bir kısmı üzerinde
kontrolü elinde bulunduran diğer
örgütlü silahlı gruplarla cereyan
eden tüm silahlı çatışmalar olarak

belirtilmiştir.
Protokolün “İnsani Muamele”
başlıklı 4.maddesi temel güvenceleri saymıştır. Buna göre;
-Özgürlükleri sınırlandırılmış olsun
olmasın, muhasamata doğrudan
katılmayan ya da katılmaya son
veren tüm kişilerin kişiliklerine,
şereflerine kanaatlerine ve dini
ibadetlerine saygı gösterilmesini
isteme haklarının olduğu belirtilmiştir.
Aynı maddenin ikinci fıkrasında,
kişilerin canına, sağlığına fiziki ya
da manevi varlığına karşı şiddet,
başta cinayet ve işkence olmak
üzere sakatlama veya herhangi
bedensel bir ceza türünün uygulanmayacağı; toplu cezalandırmaların olamayacağı; kişinin onuruna
yönelik saldırılar, özellikle aşağılayıcı ve küçük düşürücü muamelelerin olamayacağı belirtilmiştir.
Çocuklara ilişkin düzenlemenin
yer aldığı üçüncü fıkrada ise, “çocukların gerek duydukları yardım
ve bakımın sağlanacağı” belirtildikten sonra ‘e’ bendinde,“çocukların ebeveynlerinin rızasının
alınması koşuluyla çatışmaların
olduğu bölgeden güvenli bir yere
götürmek için gerekli güvenlik
tedbirlerinin alınacağı” belirtilmiştir.
Protokolün “Özgürlükleri Sınırlandırılan Kişiler” başlıklı 5. maddesinde, silahlı çatışma nedeniyle
özgürlükleri kısıtlanan kişilere
gıda malzemeleri ve içme suyunun
temin edileceği ve silahlı çatışmanın tehlikelerinden korunmaları
için gerekli önlemlerin alınacağı
belirtilmiştir.
Protokolün ‘’Yaralılar, Hasta-
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lar’ ’başlıklı 3. kısmında;

lanamayacakları”,

>Madde 7’de, “Silahlı çatışmada
yer alsın almasın bütün yaralıların
koruma altına alınacağı bu kişilerin her koşulda insanca muamele
göreceği ve imkânlar elverdiğince
mümkün olan en kısa sürede tıbbi
bakım altına alınacakları”

>Madde 18’de ise, “Yardım örgütlerinin(Kızılhaç, Kızılay, Kırmızı
Aslan ve Güneş) çatışma mağdurları ile ilgili geleneksel işlevlerini
yerine getirebilecekleri aynı şekilde sivil halktan gönüllü kişilerin
de bu görevi yapabilecekleri”,

>Madde 8’de, “… hayatını kaybedenlerin usulüne uygun bir şekilde defnedilmelerinin sağlamak
için gerekli her türlü tedbirin alınacağı”,

Aynı maddenin ikinci fıkrasında,’’Sivil halkın hayatta kalması
için gerekli olan gıda malzemeleri
ve tıbbi malzemelerin, yardım hareketleri kanalıyla sivil halka ulaştırılabileceği’’düzenlenmelerine
yer verilmiştir.

>Madde 9’da, “Tıbbi personele
saygı gösterileceğini, görevlerini
yerine getirmek için gerekli olan
her türlü yardımın verileceği”,
>Madde 11’de, ‘’Tıbbi birimlere
ve nakliye araçlarına saygı gösterileceği, bunların her zaman korunacağı’’ düzenlenmelerine yer
verilmiştir.
Aynı protokolün ‘’Sivil Halk’’
başlıklı dördüncü kısmında
ise şu düzenlenmelere yer verilmiştir;
>Madde 13’te, “Sivil halk ve sivil
kişilerin askeri operasyonlardan
kaynaklanan tehlikelere karşı korunacağını, sivil halk ve sivil kişilerin saldırı hedefi olamayacağı”,
>Madde 16’da; “Silahlı çatışma
durumunda kültürel malların korunması için, halkların kültürel ve
manevi miraslarını oluşturan tarihi anıtlara, sanat eserlerine ya da
ibadet yerlerine karşı herhangi bir
düşmanca davranışta bulunmanın
ve askeri çatışmaları desteklemek
için kullanmanın yasak olduğu”
>Madde 17’de, “Sivillerin kendi
topraklarını çatışmayla ilgili nedenlerden ötürü terk etmeye zor-

b-Meydana Gelen Vakaların
Mevzuata Uygunluk Denetimi
Yönünden Değerlendirilmesi
1949 tarihli Cenevre sözleşmesinin 3. maddesi ve 1977 tarihli
2 no’lu ek protokol çatışmanın
taraflarına açık yükümlülükler
getirmektedir. Bu yükümlülükler
genel olarak, sivillerinkorunması, kültürelvarlıkların ve kutsal
mekânlarınkorunması, işkence ve
insan onuruyla bağdaşmayan muamelelerin yasaklanması şeklinde
belirtilebilir.
Bu yükümlülükler ışığında sokağa
çıkma yasaklarının uygulandıkları
yerlerde meydana gelen olaylarda;
1. Diyarbakır Valiliğince 3-14
Kasım 2015 tarihleri arasında
Silvan’dauygulanan sokağa çıkma yasağı süresince dört sivil
yurttaşın devlet güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatlarını kaybetmesiek protokolün 13.
maddesinde “sivil halkın korunması” başlığında düzenlenen hükümlerin açıkça ihlal edilmesidir.
2. Şırnak Valiliği’nce 4-12 Eylül

2015 tarihleri arasında Cizre ilçesinde uygulanan sokağa çıkma
yasağı süresince 22 sivil vatandaşın hayatını kaybetmiş, bunların
içinde biri 35 günlük bebek olmak
üzere beşi çocuktur.Bu neticeler
ek protokolün yukarıda belirtilen
13. maddesine ve yine çocuklara
ilişkin hükümlerin düzenlendiği 4.
maddenin üçüncü fıkrasının ihlalidir.
3. 4-12 Eylül 2015 tarihleri arasında Şırnak Valiliği tarafından
uygulanan sokağa çıkma yasağı
uygulaması süresince bir-iki istisnai durum dışında yiyecek, içecek
ve ilaç tedarikinin yapılmasına izin
verilmemesi ve bu süre içerisinde
Cizre’ye dışarıdan herhangi bir
yardımın girmesinin engellenmesi ekprotokolün “Yardım örgütleri
ve yardım eylemleri” başlıklı 18.
maddesinin ihlaline sebebiyet
vermiştir.
4. Aynı süreç içerisinde çatışmalar
sebebiyle yaralan sivilvatandaşların, iletişimin kesilmesi sebebiyle
ambulansların
çağrılamaması
veya çağrıldığı halde gelmeleri
için gerekli güvenlik tedbirlerinin
alınmaması sebebiyle gelememeleri ya da gelmelerine izin verilmemesi uzun süre hastaneye
kaldırılamayan yaralıların genellikle kan kaybından dolayı hayatlarını kaybetmelerine sebebiyet
verilmesiek protokolün “tıbbi personelin korunması” başlıklı 9. ve
“Tıbbi birimlerin ve tıbbi nakliye
araçlarının korunması” başlıklı 11.
maddelerinin ihlalidir.
5. Sokağa çıkma yasağının halen
devam ettiği Cizre ilçesinde sağlık
çalışanları saldırıların hedefi olmuş, bu saldırılardan birinde sağ-
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lık çalışanlarından birinin başına
aldığı kurşunla hayatını kaybetmiştir. Bu netice de ek protokolün
9. ve 11. maddelerinin açıkça ihlalidir.
6. Hala sokağa çıkma yasağının
devam ettiği Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ek protokolün 16. maddesiyle korum altına alınan kültürel
varlıklar ve ibadet yerleri ciddi
derecede tahribata uğramıştır.
Bu kültürel yapılardan biri olan
‘Dört Ayaklı Minare’nin ayaklarına doğrudan ateş edilmek suretiyle minarenin ayaklarında ciddi
tahribata sebebiyet verilmiştir.
YineSur’dabulunan ve yüzlerce
yıllık geçmişe sahip bir cami ateşe verilmek suretiyle kullanılmaz
hale getirilmiştir.
7. Ayrıca sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerde hayatını
kaybeden bazı siviller, devlet güçleri tarafından “sokağa çıkan her
kişinin örgüt militanı olarak görülerek kendilerine ateş edilmesi
sebebiyle vurulması” uygulamasından dolayı bu cenazeler gömülememiştir.Cenazelerinin günlerce dondurucu ve soğuk hava
depolarında bekletilmek zorunda
bırakılması ek protokolün 8. maddesine ve yine AİHS madde 4’te
belirtilen “Kimsenin insanlık dışı
veya aşağılayıcı muameleye tabi
tutulamayacağına” ilişkin hükmüne aykırıdır.Bir anneyi çocuğunun
bedeninin kokmaması için günlerce buzla yıkamaya mahkûm etmek
kuşkusuz insanlık dışı bir muameledir.
8. Sokağa çıkma yasaklarının,
halkı topluca bir cezalandırma uygulanmasına dönüşmesi ek protokolün “İnsani Muamele” başlıklı 4.

maddesinin 2. fıkrasının ihlalidir.
Meydana gelen olaylarla ilgili,
AİHM’nin önüne gelen benzer
durumlarda AİHM,devlet görevlilerinin sivil hayatın kazara kaybını engellemek ve her durumda
en aza indirmek amacıyla karşıt
bir gruba yönelik gerçekleştirilen
güvenlik operasyonlarında gerekli
derecede önlem alması gerektiğini vurgulamıştır.Yine AİHM
‘’Benzer ve Diğerleri’’ kararında
Türkiye’yi 1949 tarihli Cenevre
sözleşmesinin 3.maddesine aykırı hareket ettiğini belirtmiştir.
AİHM’nin bu durumlara ilişkin
bir diğer kararı da ‘’Iseyeve/Rusya’’ 2005 tarihli kararıdır.AİHM
bu kararında Rusya’yı, Çeçenistan’da, devlet güçlerinin sivillerin
de bulunduğu bir bölgeye, sivilleri
boşaltmadan ağır silahlarla ateş
açması sebebiyle meydana gelen
sivil ölümlerinde AİHS 2. maddesinde düzenlenen yaşam hakkının
ihlalinden mahkûm etmiştir.
Sonuç
Halen sokağa çıkma yasağı uygulamalarının devam ettiği Sur,
Cizre, Silopi gibi yerlerde hemen
her gün sivillerin ölüm haberleri
gelmektedir. Henüz 3 aylık bir bebeğin kurşunların hedefi olması
hak ihlallerinin vardığı boyutu yeterince göstermektedir.
Yasal dayanaktan yoksun olan bu
sokağa çıkma yasaklarına ilişkin
kararların ve bu kararların uygulanması sürecinde meydana gelen
hak ihlallerinin ulusal ve uluslararası mevzuatlarda düzenlenen
hükümlere aykırılık teşkil ettiği
açıktır.
Özellikle devlet güçlerinin huku-

ka aykırı eylemleri aleyhine adli
makamların soruşturma ve kovuşturmagibi adli tahkikatların yapılmaması, bu güçlerin yaygın olarak
hukuk dışı eylemlere başvurmalarına sebebiyet vermektedir.
Bu sebeplerle sokağa çıkma
yasaklarının uygulandıkları bölgelerde, bu yasağın bir an önce
kaldırılarak, vatandaşların normal
hayatlarına devam etmeleri için
gerekli koşulların sağlanması elzemdir.
KAYNAKÇA
ERKAN, Şenses. “OHAL’sizOhal:
Sokağa Çıkma Yasakları!”, Güncel
Hukuk Dergisi, Ocak 2015/1.
RAPOR:Mazlumder Cizre Olayları
Raporu 12.09.2015
RAPOR:Diyarbakır Barosu, Cizre
Sokağa Çıkma Yasağı, Yaşanan
Olayları İnceleme Raporu, 21 Eylül 2015.
RAPOR : MAZLUMDER,Diyarbakır ili Silvan ilçesinde meydana
gelen Hak ihlalleri inceleme Raporu, 17.11.2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Bkz: Diyarbakır Barosu, Cizre Sokağa Çıkma Yasağı, Yaşanan
Olayları İnceleme Raporu, 21 Eylül 2015
Daha ayrıntılı bilgi için bakınız: Şenses Erkan,
“OHAL’sizOhal: Sokağa Çıkma Yasakları!”, Güncel Hukuk
Dergisi, Ocak 2015/1
Mehmet Giresun v Diğerleri Başvurusu, Başvuru
no:2015/15266 K.T.:11.9.2015
Sözleşme 21 Ocak 1953 gün ve 6020 sayılı kanunla
onaylanmıştır. R.G.:30 Ocak 1953
MAZLUMDER,Diyarbakır ili Silvan ilçesinde meydana gelen
Hak ihlalleri inceleme Raporu, s.2-3, 17.11.2015
Cizre Sokağa Çıkma Yasağı, Yaşanan Olayları İnceleme
Raporu, Diyarbakır Barosu, 21 Eylül 2015, s. 9-10,
MAZLUMDER Cizre Raporu, s. 15-16
Cizre Sokağa Çıkma Yasağı, Yaşanan Olayları İnceleme
Raporu, Diyarbakır Barosu, 21 Eylül 2015, s. 13
Aynı rapor, s.13
bianet.org/bianet/insan.../170666-cizre-de-saglikcalisani-olduruldu,Erişim Tarihi:1.1.2016
www.amedtoday.org/haber/5878/anket/-.html ,Erişim
Tarihi:26.12.2015
MAZLUMDER Cizre Raporu s.15-16
AİHM, Ergi/Türkiye kararı E.1997/66,K.T.:28.7.1998
Benzer ve Diğerleri/Türkiye Kararı,E.2006/23502,
K.T.,12.11.2013.

BÖLGE BARO BAŞKANLARININ
SİLVAN ZİYARETİ
Baro Başkanımız Av. Ahmet Sevim, Diyarbakır Barosu Başkanı
Av. Tahir Elçi, Van Barosu Başkanı Av. Murat Timur, Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan Elçi,
Siirt Barosu Başkanı Av. Cemal
Acar, Bingöl Barosu Başkanı Av.
Abdullah Karakuş, Muş Barosu
Başkanı Av. Feridun Taş ile Şanlıurfa Barosu ve Mardin Barosu
temsilcilerinin de aralarında bulunduğu heyet Silvan'da 11. güne
giren sokağa çıkma yasağı ve
yaşanan olaylar nedeniyle Silvan
ilçesinde 12.11.2015 tarihinde bir
araya geldi. İlçe girişinde, polisin
kurduğu barikatla karşılaşan heyet, polis noktasındaki kontrollerden sonra ilçeye alındı. İlçeye
varan heyetin ilk ziyaret durağı
Diyarbakır Barosuna bağlı Silvan temsilciliği oldu. Heyet ilk
etapta Silvan Temsilciliğinde bir
değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Değerlendirme toplantısı
sonrası aralarında baro başkanımız Av. Ahmet Sevim’in de bulunduğu bir heyet Silvan Kaymakamı
Murat KÜTÜK ile bir görüşme
gerçekleştirdi. Murat Kütük’ten

Silvan’da yaşanan olaylarla ilgili
bilgi alındı. İlçe kaymakamından,
olayların son bulması ve sokağa çıkma yasağının kaldırılması
konusunda talepte bulundukları
ve bu konuda ilçe kaymakamı
Kütük’ün negatif bir tutum sergilemediğini söyleyen, baro heyeti
daha sonra ilçe belediye başkanlığına geçtiler. Silvan Belediye Başkanlığı’na geçen heyeti,
belediye başkanı adına, HDP eş
genel başkanı Figen Yüksekdağ
karşıladı. Baro başkanları, Figen
Yüksekdağ ve aralarında DTK eş
genel başkanı Hatip Dicle, HDP
milletvekilleri Altan Tan, İdris Baluken, Feleknaz Uca ve Ertuğrul
Kürkçü’nün de hazır bulunduğu
siyasilerle başkanlık makamında
bir görüşme yaptı. Bölge Baro
Başkanları Silvan ziyareti esnasında yaptıkları incelemelere
dair basına bilgilendirme amaçlı
bir açıklama yaptı. Açıklamayı
dönem sözcüsü, Şırnak Barosu
Başkanı Av. Nuşirevan Elçi yaptı.
Elçi: “Silvan’da insanlık trajedisi yaşanıyor. Silvan’da yaşanan
olaylar, direkt insan yaşamını

hedef almakta. Hukuk ihlalleri
yapılıyor. Sivil ve masum insanlar zarar görüyor. Bir an önce bu
çatışmanın son bulması lazım.
Sokağa çıkma yasağı uygulanarak, sivil insanları açlığa mahkûm
etmişler. Elektrik yok, su yok, telefon yok anlayacağınız yaşama
dair en ufak bir emare yok bu
uygulamanın bir an önce son bulması ve tarafların parmaklarını
tetikten çekmesi lazım. Kürtlerin
ve Türklerin masaya oturmaktan
başka şansı yoktur. Dolmabahçe
mutabakatını rafa kaldıranların
barıştan başka şansları yoktur.
Bölge Baroları olarak çağrımızdır.
Bir an önce yeniden görüşmeler
başlasın. Savaş ve silah kimseye fayda sağlamaz. Eni sonunda
barış sağlanacaktır. Silvan ve
diğer bölge illerinde daha fazla
can kaybı yaşanmadan, taraflar
bir araya gelmelidir.” Yapılan bu
açıklamanın ardından Baro Başkanları ve beraberlerindeki avukatlar saat 19 sularında ilçeden
ayrıldılar.
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TÜBAKKOM 13.DÖNEM
1.GENEL ÜYE TOPLANTISI
TÜBAKKOM 13. Dönem 1. Genel
Üye Toplantısı, 28-29 Kasım 2015
tarihlerinde Manisa Barosu'nun
ev sahipliğinde Manisa’da yapıldı. Toplantıya Batman Barosu
Kadın Hakları Komisyonu başkanı Av. Emine TEMEL ve komisyon
üyesi Av.Merve KURHAN katıldı.
Toplantının ilk gününde konuşan
katılımcı kadın baro başkanları,
toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında karar alma mekanizmalarında yer alan kadınların
bakış açısı konusunda değerlendirmeler yaptılar.Toplantıda söz
alan komisyon başkanı Av.Emine
TEMEL, Kadın Hakları Merkezlerinin tüm barolarda açılması
gerektiğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Bu konuda Barolar
Birliği'nin tüm barolara ödenek
ve destek sağlaması gerektiğine
dikkat çekti.
Toplantı devam ederken Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Tahir
Elçi’nin basın açıklamasından
sonra uğradığı saldırı sonrası
hayatını kaybettiğinin öğrenilmesi üzerine TÜBAKKOm olarak bu
vahim olayı lanetleyen bir basın
açıklaması yapıldı.
Toplantı sonucunda alınan kararlar doğrultusunda 12 maddelik
bir sonuç bildirgesi yayınlandı.

aşağıdaki

SMS yoluyla

kararlar alınmıştır:

bilgilendirme yapılmaması için
Adalet Bakanlığı’na, Milli Eğitim
Bakanlığı’na,

1- Türkiye Barolar Birliği’nin ve
tüm baroların staj eğitim merkezlerinde kadın
hakları ve toplumsal cinsiyet
eşitliği, 6284 sayılı Yasa ve Uygulama
Yönetmeliği, Uluslararası Sözleşmelerin (CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi gibi)
zorunlu ders olarak konulmasının
TBB Yönetim Kurulu’na ve Adalet
Akademisinde hâkim ve savcı
adaylarına da aynı şekilde eğitim
verilmesinin
Adalet Bakanlığı’na yazı yazılarak
önerilmesine,
2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan “6284 Sayılı yasa
kapsamında
aleyhine koruma ve tedbir kararı
verilenlere ” ilişkin bir kütük oluşturulması
ve bunun UYAP ortamında paylaşılmasının istenilmesine,
3- TÜBAKKOM tarafından 6284
sayılı Yasa kapsamındaki başvuruların gizli

SONUÇ BİLDİRGESİ

tutulması, kişilerin paylaşımına
ve görmesine açık olmaması,
tevzi

28.11.2015 günü yapılan TÜBAKKOM 1. Genel Üye Toplantısında

bürolarından bilgi verilmemesi,
karar tebliğe çıkarılıncaya kadar

İçişleri Bakanlığı’na, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na,
Sağlık
Bakanlığı’na ve Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’na yazı yazılmasına,
4- Adalet Bakanlığı’na yazılarak
baroların adli yardım bürolarından atanan
avukatların açtıkları adli müzaheret talepli davalarda harç ve
mahkeme
masraflarının adli müzaheretten
karşılanması konusundaki taleplerin
kabulünün zorunlu hale getirilmesi için gerekli yönetmelik değişikliklerinin
yapılmasının istenilmesine,
5- Okul öncesi eğitimden başlayarak eğitimin her kademesinde
toplumsal
cinsiyet eşitliği, insan hakları,
çocuk hakları, kadın hakları, demokrasi ve
yurttaşlık bilinci konularının zorunlu ders olarak Milli Eğitim
müfredatına
konulması için Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılmasına,
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6- Tüm illerdeki üniversitelerde
kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği dersi
konulması için Yükseköğretim
Kurumu’na yazı yazılmasına,
7- 6284 sayılı Yasa kapsamında
tedbir kararları verilirken talep
olmasa da
şiddete uğrayanın ekonomik olarak güvence altına alınabilmesi
için şiddet
mağduruna tahsis edilen konutun
elektrik, su, doğalgaz, kira, aidat
vb.
giderlerinin şiddet uygulayan tarafından karşılanması konusunun
tedbir
kararında yer alması hususunun
aile mahkemeleri, aile mahkemesi olmayan
yerlerde de Asliye Hukuk Mahkemesi hâkimlerine bildirilmesi
konusunda

HSYK’ ya tavsiyede bulunulmasına,
8- Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’ndan tüm illerde ŞÖNİM’lerin
kurulmasının istenilmesine,
9- 6284 sayılı Yasanın uygulamasında görevli olan Bakanlıklara
yazı yazılarak
kurumlar arası koordinasyonun
sağlanmasının ve barolarla işbirliği içinde
çalışılmasının istenilmesine,
10- TBB’den Adli Yardım Kanunu
ve Yönetmeliğinin tüm barolarda
uygulanması ve bu kapsamda da
tüm barolarda kadın danışma ve
şiddeti
önleme merkezlerinin kurulması
için gerekli desteklerin verilmesinin

fından izlenmesine,
11- İstanbul Sözleşmesi ve 6284
sayılı yasada yer alan şiddet uygulayanın
tedaviye yönlendirilmesi ve tedavisinin ŞÖNİM tarafından takip
edilmesiyle
ilgili hükmünün yerine getirilmesinin sağlanması için Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’na ve Sağlık Bakanlığı’na yazılmasına,
12- Çocuk Gelinler Kurultayı’nın
20- 21 Şubat 2016 tarihlerinde
Ankara’da
TBB’de yapılmasına karar verilmiştir.
İşbu kararlar Divan Kurulu tarafından düzenlenerek TÜBAKKOM üyesi baroların
bilgisine sunulmuştur.

istenilmesine ve bu merkezlerin
kurulmasının TÜBAKKOM tara-
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20 Kasım ‘’Dünya Çocuk Hakları Günü’
Kapsamında Okullarda Seminer Verildi
Batman Barosu Çocuk Hakları Komisyon üyeleri Av. Sema
ÜZÜM, Av. Recep GÜRÜN, Av.
Saadet ŞAHİN, Av. Bilal AYAZ,
Av. Zedan EKMEN ve Av. Osman
SÖNMEZ tarafından okullarda 20

Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
kapsamında seminerler düzenlendi. Seminerlerde BM Çocuk
Haklarına Dair Sözleşmesi’nde
yer alan temel çocuk hakları ile
Türkiye ve diğer taraf devletlerin

bu sözleşme ile üstlendikleri yükümlülükler anlatıldı. Ayrıca hak
ihlali durumunda nerelere başvurabileceği konusunda da ayrıntılı
bilgilendirmeler yapıldı.

Okullarda İnsan Hakları Semineri
Batman Barosu İnsan Hakları Komisyon üyeleri Av. Mehmet Sabih ÖZER, Av. Saadet ŞAHİN, Av.
Kemal Üner ve Av. İsmail ADSAN
tarafından okullarda 10 Aralık
İnsan Hakları Günü kapsamında
seminerler verildi. Seminerlerde

temel insan hakları, insan hakları düşüncesinin felsefi ve hukuki
temelleri, insan hakları fikrinin
gelişimi, insan haklarının Türkiye ve dünyadaki seyri, ulusal ve
uluslar üstü insan hakları metinleri, insan hakları ihlalli durumun-

da başvurulabilecek temel yol ve
kurumlar anlatıldı. Ayrıca insan
haklarının özel alt başlığı olan
çocuk haklar ile ilgili bilgilendirmeler de yapıldı.
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6.Yılmaz Güney Kürt Kısa Film Festivali
Batman Yılmaz Güney Sineması’
nda her yıl yapılagelen Yılmaz
Güney Kürt Kısa Film Festivali’nin
6.sı bu yıl 16-20 Aralık 2015 tarihlerinde yine Yılmaz Güney Sineması’ nda gerçekleştirildi. Bu
yıl da Batman halkının festivale
ilgisi oldukça yoğundu. Dörtbir
Kürt coğrafyasından yarışmaya
katılmak üzere biraraya gelen
seksen filmin ön eleme sonucu
yirmiye yakın film finale kalıp
beyaz perdeye yansıtıldı. Kısa
filmlerin yanında uzun metrajlı
film ve belgeseller de festival
programında yerini aldı. Festival
filmlerinde genel tema ; Kürtlerin

yaşadığı coğrafyada etnik yapı,
inanç ve parçalanmışlığın verdiği
azınlık statüsü nedeniyle yasaklanan diller, zorlanılan savaş ,
sokağa çıkma yasakları ve tüm
bunların kaçınılmaz sonucu mülteci sorunu olmuştur.
Batman Barosu avukatlarının da
ilk günden beri takip ettiği festival programı ödül töreninin
yapılmasıyla sona erdi. Jürinin
değerlendirmesi sonucu gecenin
sonunda jüri özel ödülünü Ji Nişke Va Ba (Suddenly The Wind)
alırken, üçüncülük ödülü Bartalak
Baz, Azad, ikincilik ödülü Mast

(Yoghurt) ve birincilik ödülü Şeva
Diréj (A Long Night) sahiplerini
buldu. Ödül alan film yönetmen
ve emekçileri barış çağrısında
bulunup bir sonraki ferstivalde
film temalarının halkların eşit,
özgür ve refah bir coğrafyada yaşadığı aşk konulu film çekebilme
temennisinde bulundular .
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Mücadele ve Uluslar Arası Dayanışma Günü
Nedeniyle Basın Açıklaması Yapıldı.
25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Mücadele ve Uluslararası
Dayanışma Günü" nedeniyle Batman Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından basın açıklaması
yapıldı. Basın açıklamasında kadına yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğu; özellikle savaş ve
çatışmalarda kadının dezavantajlı konumunun daha da ağırlaştığı,
Kürt coğrafyasında son 4 aydır
devam eden çatışmalı süreç ve
ilan edilen sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte kadınların çatış-

malarla iç içe yaşamak zorunda
kaldığı belirtildi. Kadına yönelik
şiddet ve ayrımcılığın sona erdirilmesi için kadın örgütlerinin
kadına yönelik şiddet davalarına
müdahil olabilmelerinin yasal
güvenceye bağlanması, şiddete
uğrayan kadınlar için merkezi ve
yerel yönetimlerin konuk evlerini
arttırması ve barınma sürelerini
uzatılması, barınan kadınlara ve
çocuklarına ücretsiz danışmanlık,
mesleki edinimler kazandırıcı eğitim ve somut imkanlar, psikolojik

ve tıbbi destek ve yasal yardımın
yapılması, ayrıca devlet görevlilerinin kadınlara yönelik her türlü
şiddet eylemini açık bir şekilde
kınaması, cinsiyet temelli ayrımcı
politikaları önlemeyi merkezine
alması gerektiği, tüm tedbir ve
düzenlemelerin de yalnız vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişilere
değil ülkemizde ikamet eden tüm
kadınlar için uygulanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Yeni Meslektaşlarımız Yapılan
Törenlerle Avukatlık Yeminlerini Ettiler
27.11.2015 Tarihinde Batman
Yeni Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Av. Devran Yıldız,
Av. Dara Aksoy, Av. Ahmet Altunç, Av. Muhterem Siyahtaş
ve Av.Özgür Görgen avukatlık

yeminini ederek görevlerine başladılar.Yine 24.12.2015 Tarihinde
Batman Yeni Kültür Merkezi'nde
düzenlenen törende yemin eden
Av. Recep Gürün, Av. İsmail Adsan, Av. Resul Ertuğrul, Av. İlyas

Tarım, Av. Serdar Kusen, Av. Seher Uçar ve Av. Rumeysa Deniz
Kaya avukatlık mesleğinin icrasına başladılar.Yemin ederek aramıza katılan meslektaşlarımızı
kutlar başarılı bir iş hayatı dileriz.
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TÜRKİYE VIII. STAJYER
AVUKATLAR KURULTAYI
ANTALYA’DA YAPILDI.
Türkiye Barolar Birliği tarafından
her yıl düzenlenen Stajyer Avukatlar Kurultayı’nın sekizincisi
bu yıl 10-11 Ekim 2015 tarihinde , Antalya Barosu’nun evsahipliğinde düzenlendi. Antalya
Barosu Başkanlığı tarafından
düzenlenen Türkiye VIII. Stajyer
Avukatlar Kurultayı’na, çok sayıda Baro’nun stajyer avukatları ve
temsilcilerinin yanı sıra Türkiye
Barolar Birliği Başkanı Av.Metin Feyzioğlu, Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Türkiye Barolar Birliği
Staj Eğitim Kurulu yöneticileri
katıldılar. Kurultay’a Baromuz’u
temsilen Stj. Av.Ferit Aslan , Stj.
Av. Nesrin Bilge, Stj.Av.Osman

Bozkurtaca ve Stj.Av.Kadir Aydiş
katıldılar. Türkiye Barolar Birliği
Başkanı Av.Metin Feyzioğlu ve
Antalya Barosu Başkanı Av. Alper Tunga Bacanlı’ nın konuşmalarıyla başlayan ve iki gün süren
kurultayda , geçmiş kurultaylarda
ele alınan konular ve günümüze
dair yansılamaları, katılımcı Baro
temsilcileri stajyer avukatların,
baroları adına yaptıkları sunumlar, Stajyer Avukatların yaşadıkları sorunlar ve çözümlerine dair
değerlendirmelerin yanı sıra, Staj
eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi konuları ele alındı. Baromuz
adına sunumlarını yapan Stj.Av.
Nesrin Bilge ve Stj. Av.Kadir Ay-

diş , sunumlarında , mesleğimizin
ilk adımı olan staj döneminin sorunları ve çözüm önerilerine dair
oldukça etkili ve önemli konuları
el aldılar. Kurultay’a dair genel
değerlendirmeler ve sonuç bildirgesinin sunulması ile etkinlik
son buldu. Biz de Batman Barosu olarak, mesleğimizin başlama
noktası olan ve mesleğe hazırlanma açısından önem arz eden
staj döneminin meslektaşlarımız
için verimli ve yeterli olması için
Kurultay’ın oldukça öneme sahip
olduğunu düşünüyor , Antalya
Barosu’na değerli davetleri ve
evsahipliği için teşekkür ediyoruz.

29 • Batman Barosu Yayın Organı | Bülten Sayı: 9 - 2016

Staj Eğitim’inde Avukatlık Hukuku
seminerleri yapıldı.
Baromuz Staj Eğitim Komisyonu
bu dönem staj eğitim seminerleri
programını düzenledi. Bu amaçla
Avukatlık Hukuku , Ceza Yargılamasında Avukat ve Hukuk Yargılamasında Avukat esas başlıklarından oluşan üç dönem halinde
yapılacak olan seminerlerin ilk
döneminde Avukatlık Hukuk seminerleri yapıldı. 16.11.2015 tarihinde yapılan ilk seminer progra-

mı ile başlamış olan eğitimlerde ,
‘’Avukatlık Kanunu , Avukat-Avukat İlişkisi Avukatların Yargı Organları ile İlişkisi, Avukatlık Mesleği Nitelikleri, Kuralları, Hakları,
Yükümlülükleri Avukatlık Ücreti,
Avukatlık Mesleğinin Örgütlenişi
ve Avukatların Meslek Örgütleriyle İlişkisi, Adli Yardım Uygulaması, Mesleki Karşılaştırmalar
ve İletişim, Avukat Disiplin Suç

ve Cezaları’’ konularında değerli
meslektaşlarımız, Stajyer avukat
meslektaşlarımıza ,mesleki bilgileri ve uygulamaya dair tecrübelerini aktardırlar. Bu nedenle
Batman Barosu olarak , eğitim
programlarımıza katkı sunan tüm
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.
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B A S I N

AÇ I K L A M A L A R I

10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle basın açıklması
Haklar Da Hak Savunuculuğu Da Ciddi Tehdit Altında
İnsanın insan olmasından kaynaklanan dokunulmaz, devredilemez haklar tarih boyunca
sınırlanmış ya da yok edilmiştir.
Büyük acılar neticesinde büyük
bedeller ödenerek uluslar arası
sözleşmelerle güvence altına
alınmış bu haklar özellikle siyasal ya da ekonomik krizlerde
pervasızca sınırlanmakta, ayaklar altına alınmaktadır.
Ortadoğu’da yaşanan savaş ve
çatışmalar nedeniyle, en temel
insan hakları ağır bir şekilde
ihlal edilmiş, yüz binlerle ifade edilen sivil ölümünün yanı
sıra milyonlarca kişi yerinden
olmuş, sığınmacı ve mülteci
pozisyonuna düşmüştür. Özellikle kadın ve çocuklar gibi dezavantajlı gruplar için çok daha
ağır ve yakıcı sorunlar ortaya
çıkmıştır. Modern tarihin yaşanan en büyük mülteci sorunu,
göç yollarında meydana gelen
çocuk ölümleri uluslar arası siyasi hesaplar arasında kaybolmakta, uluslar arası kurumlar
ve devletler büyük bir kayıtsızlık ve acizlik içinde bu dramı izlemektedir.Türkiye’de de temel
insan hakları konusunda olumlu gelişmeler, Kürt meselesinin çözümü çabalarının askıya
alınması, yanı başımızda süren
savaşlar ve ülke içinde meydana gelen çatışmalar ile zedelenmiş ve ihlaller ciddi şekilde
artış göstermiştir.Başta yaşam
hakkı gibi en temel haklar olmak üzere, neredeyse bütün
hak kategorilerinde ağır ihlaller yaşanmaktadır. Sivil yaşam
alanlarında meydana gelen

çatışmalar, hendek ve barikatlar, sokağa çıkma yasaklarının
devam ettiği yerlerde duvara
yazılan ayırımcı ırkçı yazılarda
ifadesini bulan güvenlikçi yaklaşımlar, sivil ölümleri ve temel
ihtiyaçlara ulaşmayı engelleyen adeta bütün bir toplumu
cezalandırma aracına dönüşen
uzun sokağa çıkma yasakları, iç
göçe sebebiyet vermektedir.
Bütün bu ihlallerin yanı sıra cenazelere yapılan kötü muamele, mezarlıkların tahrip edilmesi
ve kültürel mirasın yakılmasına
kadar insanlar bütün değerleri
ile ağır bir tehdit altındadır.

İnsana ve insanlık değerlerine
yönelen onca saldırı ve yaşanan ağır ihlallere rağmen sorumluların bulunmaması, ihlallere sebebiyet veren kişilerin
adeta yargıdan bağışık olması
ve cezasızlık zırhı ile korunması,
geçmişle yüzleşme konusunda
toplumda var olan küçük umut
kırıntılarını da yok etmiş ve hukuksuz uygulamaların artmasının zeminini oluşturmuştur.
Bu anlamda yakın zamanda
kitlesel ölümlere sebebiyet veren 6-7 Ekim olayları, Suruç ve
Ankara katliamları konusundaki edilgen ve sorumsuz tutum
ile insan hakları, son olarak
da Diyarbakır Barosu Başkanı
merhum Av. Tahir Elçi’nin önce
ifade hürriyetine yönelik linç
girişimleri, yargının soruşturma
açarak bu linç girişimlerine ortak olması, ardından da insan
haklarına dikkat çektiği sırada
katledilmesi ile hak savunuculuğu ciddi şekilde tehdit altına

alınmıştır.
İnsan haklarını koruma ve kollama yükümlülüğü hem kurumsal doğasından hem de
yasadan kaynaklanan Batman
Barosu olarak;
Sivil hayatı derinden etkileyen
bu ihlallerin son bulması için
tarafların yeniden çatışmasızlık ortamına dönmesi, çözüm
konusunda oluşan ve kamuoyuna duyurulan mutabakata sadık kalınması gerektiğini,
Kürt meselesinin çözümünün
aynı zamanda bireylerin ve
Kürt halkının bir bütün olarak
haklarının temini ve korunması
olduğu gerçeğinden hareketle,
hiçbir mazeret ve gerekçeye
sığınmadan devletin bu konudaki objektif sorumluluğunu
hatırlatmak isteriz. Bu nedenle
sorunun şiddet dışı yöntemlerle çözümü için gerekli fiili zeminin tekrar oluşturulması ve
hakların hukuksal güvenceye
alınmasının sadece Kürtler için
değil aynı zamanda Türkiye’nin
geleceği açısından da hayati
derecede önemli olduğunu
vurgulamak isteriz.
İnsan Hakları Haftası vesilesi ile
bir kez daha belirtmek isteriz
ki, insan haklarının her ne şart
altında olursa olsun korunması
gerektiği gerçeğinden hareketle, hak savunuculuğundan
ödün vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Batman Barosu Başkanlığı
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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Nedeniyle Basın Açıklamsı
Çocukların “Çocuk” Olduğunun Bilinciyle Devlete Ve Kamuoyuna Sesleniyoruz…
Tarihte en geniş katılımlı insan
hakları belgesi olarak tanımlanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu tarafından 20 Kasım
1989 tarihinde kabul edilmiştir.
Modern çocuk hakları ve çocuk adalet sistemi paradigmasına da ışık tutan sözleşme ile
devletler; ayrım gözetmeme,
çocuğun üstün yararı, yaşama,
gelişme ve katılım haklarının
güvenceye alınmasına dair temel değerler etrafında birleşmişlerdir. Ancak bu noktada
söz konusu değerlerin içselleştirilmesi sorunsalı gündeme
gelmektedir.
Çok değil, 02.09.2015 tarihinde üç yaşındaki Alan Kurdi’nin
sahile vuran cesedi, insanlığın kendisi ile yüzleşmesine
neden oldu. Alan Kurdi, ailesi
ile birlikte gayri resmi olarak
Muğla'nın Bodrum İlçesi’nden
Yunanistan'ın İstanköy Adası’na
şişme botla geçmeye çalışırken
annesi ve kardeşi ile birlikte boğularak hayatını kaybetmişti.
Suriye’deki iç savaş nedeniyle yaşanan kitlesel göçlerde,
ülkemizdeki göç yönetimi ve
yasadışı göçle mücadeledeki
yetersizliklerden en fazla yara
alan kesimin çocuklar olduğu;
bu süreçte çocukların yaşama
ve korunma haklarının ağır bir
şekilde ihlal edildiği görülmektedir. Yasal kapsamda yaşama, sağlık, eğitim ve barınma
haklarına ilişkin düzenlemeler

mevcut olmakla birlikte, göç
yönetimindeki idari yetersizlikler ve altyapı sorunları nedeniyle sığınmacı ve mülteci
çocuklar yasaların sağladığı bu
haklara erişememekte, iyi beslenememekte, sosyal izolasyon
ortamında büyümekte, hastalandıklarında uygun tedaviler
görememekte, nitelikli eğitim
haklarından mahrum kalmakta
ve her türlü riske açık hale gelmektedirler.

ölümleri, çocuk ticareti ve fuhuşuna ilişkin soruşturmaların
bağımsız bir biçimde yürütülmesi, tüm delillerin toplanması,
soruşturmanın makul bir süre
içinde sonlandırılması gerekmektedir.

Mülteci yoksulluğu, beraberinde çocuk ölümleri, çocuk işçiliği, dilencilik, çocuk fuhuşu ve
ticareti de mücadele edilmesi
gereken komplike sorunlar olarak artış göstermektedir. BM
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 22. maddesi’ne göre,
Türkiye kendi topraklarında
mülteci olan tüm çocukların
Sözleşme’de yer alan haklardan faydalanması için gerekli
önlemleri almakla yükümlüdür.

Çocukların, sadece savaş hallerinde değil her türlü silahlı
çatışma ortamında gerek doğrudan ve gerekse yakınlarının
uğradığı zarar nedeniyle dolaylı olarak en çok risk altında
bulunan kesim olduğu; yaşama
ve korunma haklarının etkin bir
şekilde sağlanması gerektiği
tüm uygar toplumlarda genel
kabul gören bir durumdur. Ülkenin bazı il ve ilçelerinde bir
süredir devam etmekte olan
silahlı çatışmalar, çocukların yaşama ve korunma haklarına ilişkin olarak, devletin BM Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme’den
kaynaklanan yükümlülüklerini
işletmesini zorunlu kılmaktadır.
Sözleşme kapsamında devlet (m.38), çocukların yaşama
hakkını teminat altına almak
zorunda olduğu gibi silahlı çatışmalardan etkilenen çocuklara koruma ve bakım sağlamak
üzere mümkün olan her türlü
önlemi de almak zorundadır.
Yaşam hakkı ihlal edilen çocuk-

Çocuklara yönelik bu risk faktörlerinin ortadan kaldırılması
için öncelikle idari kapasitenin
güçlendirilmesi, göç yönetimine dair idari mekanizmaların
geliştirilmesi, yasadışı göç ve
insan ticareti ile mücadelede
eden kurumlar arasında etkin koordinasyonu sağlayacak
politikalar geliştirilmesi ve eş
zamanlı olarak uluslararası işbirliği mekanizmaları oluşturulması, göçmenlerin topluma
entegrasyonu için politikalar
geliştirilmesi, özellikle çocuk

(1)Ankara Barosu Mülteci Hakları Kurulu, Çocuk Hakları Merkezi ve İnsan Hakları Merkezinin 15.09.2015 tarihli mülteciler
ortak raporu ve çözüm önerileri
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lara yönelik soruşturmanın bağımsız bir biçimde yürütülmesi,
tüm delillerin toplanması, soruşturma ve dava aşamalarında
ölüm olaylarında hayatını kaybedenlerin yakınlarının hukuki
süreçlere katılımının sağlanması ve soruşturmanın makul
bir süre içinde sonlandırılması
hukuk devleti olmanın olmazsa
olmaz gereğidir.
Çocuk hakları bağlamında,
uzun yıllardır, özellikle fiziksel
ve cinsel olmak üzere çocuğa
yönelik her türlü istismarın yaşandığı ve sık sık toplumda infial uyandıran şekilde gündeme
gelen sorunlardan biri de çocuk cezaevleridir. Bugün, çocuk
cezaevlerinin var olma nedenlerinin tartışıldığı ve kaldırılmaları gerektiği yönünde oluşan
sivil inisiyatiflerin çalışmaları göz
ardı edilemeyeceği gibi, kapalı
kurumların doğası gereği kendi şiddetini ürettiği yönündeki
toplumsal gerçeklik karşısında,
mevcut şartlarda cezaevleri ve
tutukevlerinin öngörülen “iyileştirme” amacını gerçekleştiremediği açıktır.Tutuklamanın
bir cezalandırma ve infaz olarak
kullanıldığı ceza adalet sistemi
içerisinde, çocuğun özgürlüğünden yoksun bırakılmasının
en son çare olarak kullanılması
gerektiği yönündeki uluslararası ilkenin, çocuğa yönelik koruma ve önleme noktasında
gerekli altyapıyı oluşturamamış
ülkemizde içselleştirilmediği
görülmektedir.

Ceza ve tutukevlerinde yaşanan hak ihlalleri karşısında kısa
ve orta vadede, etkin soruşturma mekanizmalarının işletilmesi, faillerin cezalandırılması
için etkin ve süratli yargılama
yapılması; hak ihlallerinin tespiti
için bağımsız izleme mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmektedir. BM Çocuk Haklarına
Dair Sözleşme’de yer aldığı
şekilde,devletlerin çocukların
haklarının gözetilmesinde uymakla yükümlü oldukları asgari
standartları esas alan ve 2005
yılında yürürlüğe giren Çocuk
Koruma Kanunu halen gerekli
altyapısı oluşturulamadığı için
amacına uygun şekilde işlerliği
sağlanamamaktadır. Korunma
ihtiyacı olan çocuklar için öngörülen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin sağlıklı işlemesi
için bir an önce idari alt yapının
güçlendirilmesi, kurumlar arasında etkin koordinasyonu sağlayacak politikalar geliştirilmesi,
durum analizi yapılarak eksikliklerin giderilmesi sağlanmalıdır.

yuna saygılarımızla beyan ederiz.20.11.2015

Açıklamada imzası bulunan
Barolar Çocuk Hakları Merkezleri olarak, “çocukların çocuk
olduğu” bilinciyle, yukarıdaki
önerilerin hayata geçmesi için
başta devlet olmak üzere ilgili
tüm kişi ve kurumları yükümlülüklerini yerine getirmeye
çağırıyoruz. Bu yükümlülüklerin
yerine getirilmesi içini yapılacak
planlamalarda üzerimize düşen
yükümlülükleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu kamuo-

TEKİRDAĞ BAROSU

BATMAN BAROSU
ANKARA BAROSU
ADANA BAROSU
AYDIN BAROSU
BURSA BAROSU
BARTIN BAROSU
BİTLİS BAROSU
DENİZLİ BAROSU
DİYARBAKIR BAROSU
ELAZIĞ BAROSU
ESKİŞEHİR BAROSU
GAZİANTEP BAROSU
MANİSA BAROSU
MERSİN BAROSU
MUĞLA BAROSU
ORDU BAROSU
SAKARYA BAROSU
SAMSUN BAROSU
URFA BAROSU
MALATYA BAROSU
KÜTAHYA BAROSU
HATAY BAROSU
GİRESUN BAROSU
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Barolar , Katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Tahir Elçi İle İlgili Soruşturma
Dosyası İçin , Diyarbakır’da yapılan basın açıklaması
19 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır Barosunun ev sahipliğinde Av. Tahir Elçi’nin katline ilişkin soruşturma dosyası üzerine
değerlendirme yapmak üzere
toplantı yapılmıştır. Toplantıya
aralarında Baro Başkan’ımız Av.

Ahmet Sevim’in de bulunduğu Baro Başkanları ve Türkiye
Barolar Birliği Yöneticilerinden
oluşan bir heyet katılmıştır.
Toplantıda soruşturma dosyasının geldiği aşama ve soruşturmada yaşanan eksik-

lerle ilgili görüş alışverişinde
bulunulmuş, akabinde Diyarbakır Barosu Başkan Vekili Av.
Ahmet ÖZMEN tarafından aşağıdaki metni kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Basına ve Kamuoyuna
Adeta canlı yayında ve herkesin gözü önünde Diyarbakır
Baro Başkanımız Av. Tahir ELÇİ
katledildi. Aradan 21 gün geçti ve cinayetin hiçbir şüphelisi
tespit edilemedi. Yaşanan olayın vahameti ve acısı ilk günkü
gibi toplumda ve hukuk camiasında sürmektedir. Soruşturmanın etkin yürütülmediği
hatta cinayetin örtbas edilmek
istendiği konusunda ciddi
kuşkular taşıyoruz. Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı İdari Soruşturmaya

endeksleyen tutumu var olan
kaygılarımızı arttırmaktadır.
İşte bu kaygılarla Barolar olarak bir araya gelerek durumu
değerlendirdik. Soruşturmanın bu şekli ve izlenen yöntemlerin kısırlığı, Barolarda ve
toplumda güvensizlik ve endişe yaratmaktadır. Cinayetin
aydınlatılmaması halinde Devletin töhmet altında kalacağı
açıktır. Soruşturmanın etkin
yürütülmesine başlanmaması durumunda Türkiye’de ve

uluslararası platformlarda talep
ve tepkilerimizi dile getireceğimizi kamuoyuna açıklıyoruz.
Buradan, Barolar olarak soruşturmayı yürüten yetkilileri
uyarıyor, görevlerini yapmaya
davet ediyoruz. Kamuoyunun
şunu bilmesini istiyoruz; Tahir
ELÇİ cinayetinin faili meçhul
kalmasına izin vermeyeceğiz,
barış elçisi olan Tahir ELÇİ’nin
yaşamını adadığı demokrasi,
barış, adalet ve insan hakları
mücadelesine sahip çıkacağız.

Roboski Katliamının dördüncü yılı nedeniyle yapılan basın açıklaması
28 Aralık 2011 tarihinde Türk
savaş uçaklarının “kaçakçılık”
yapan çoğu çocuk Türkiye
vatandaşı 34 kişiyi katletmesinin üzerinden dört yıl geçti.
Roboski katliamı ağır sonuçlarına rağmen bir tek kişinin bile
yargılanmadığı, gerek idari ve
adli soruşturmalarla, gerekse
de Meclis araştırma raporları
ile adeta yaşamını yitiren sivil
kişilerin suçlandığı, Türkiye’nin
yakın tarihin utanç sayfalarından biridir. Roboski’de yaşanan

katliam, katliam mağduru ailelerin hak arayışlarının ceza tehdidi ile bastırılması ve sonuçsuz adalet arayışları ile devletin
Kürt meselesine yaklaşımının
özeti niteliğindedir Bugüne
kadar binlerce sivil insanın kaybına neden olan ve apaçık suç
olan neredeyse hiçbir uygulamada toplumu tatmin edici
adaleti sağlayan bir karar çıkmamıştır. Roboski davalarına
benzer nitelikteki davalar bir
bir kapanmakta ve geçmiş ile

yüzleşme ve dolayısıyla toplumsal barış fırsatı kaçmaktadır.
Batman Barosu olarak dördüncü yılında bir kez daha katliamı
yapan, örten ve aklayan tüm
sorumluları kınıyor, yaşamını
yitirenlere Allah’tan rahmet diliyoruz.28.12.2015
Av. Ahmet Sevim
Batman Barosu Başkanı   
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Batman Belediye Eş Başkanlarının ve Belediye meclis üyelerinin görevden uzaklaştırması kararı sonrası basın açıklaması
Görevden uzaklaştırma kararı, vesayetçi anlayışın tezahürüdür.
Kamuoyuna da yansıdığı üzere
Batman Belediye Başkanı Sabri
Özdemir ve Eş Başkan Gülistan
Akel’in de aralarında bulunduğu 18 Belediye Meclis Üyesi İç
İşleri Bakanlığının kararı ile görevden uzaklaştırılmıştır.

ması ve uzaklaştırma kararını
gerektirecek hukuki koşulların
yokluğuna rağmen Bakanlıkça
alelacele bu kararının alınmış
olması, idari tasarrufun hukuki
değil siyasi saiklerle alındığını
açıkça ortaya koymaktadır.

Uzaklaştırma kararının, Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin “Öz Yönetim İlanı”na ilişkin
basına açıklamasına katılmaları
gerekçesiyle alındığı duyurulmuştur. Bahsi geçen açıklamaya katılanlar hakkında Batman
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yakın tarihte soruşturma başlatılmış ve henüz haklarında dava
bile açılmamıştır. İdari soruşturmaya konu eylemlerin seçilmişlerin görevleri ile ilgili olma-

Türkiye’de siyaset her zaman
askeri/bürokratik vesayet altında tutulmuştur. Bu karar tamamen hükümetin bürokrasi
eliyle, makbul görmediği siyasi
rakiplerini vesayet altında tutma çabasıdır. Günlük siyasal
kazanç hesabıyla, büyük bir
destekle seçilmiş yöneticilerin
yargısal ve bürokratik müdahalelerle görevlerinden alınmasının siyaset kurumu içinde
toplum için de bedelleri hep

ağır olmuştur. Toplumun sinir
uçlarına dokunan bu kararla da
maalesef sorunların sivil siyaset
kurumuyla çözülemeyeceği
inancı derinleşmektedir.
Ayrıca yakın zamanda Sason’da
Belediye Eş Başkanı ve Belediye
Meclis Üyelerinin tutuklanması
ve akabinde alınan bu karar ile
Batman fiilen yerel yönetimsiz
bırakılacaktır.
Batman Barosu olarak hukuksuz, siyasi ve halkın iradesini
hiçe sayması yönüyle toplumsal gerginliklere sebebiyet verecek bu kararı kınıyor yargıdan
döneceğine inanıyoruz.
Kamuoyuna saygı ile sunulur.
Batman Barosu Başkanlığı

Bölge Barolarının Av.Tahir Elçi için yaptığı basın açıklaması
Bütün mesleki hayatını akılla,
vicdanla ve cesaretle, karanlığı
dağıtmak ve adaleti sağlamak
çabasıyla geçiren Tahir Elçi’yi
karanlık bir saldırı ile kaybettik.
Her şeyden önce bu saldırıyı
kınıyor, dostumuza, meslektaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.  
Nerede bir hak ihlali varsa bir
hak savunucusu olarak orda
bulundu. Dokunulmaz konulara dokundu, söylenemeyenleri
söyledi, tabuları yıktı, rahatsız
etti. Son birkaç aydır hakkında
başlatılan linç kampanyasına,
tehditlere, hukuksuz uygulamalara ve açılan davaya rağmen yılmadı, geri adım atmadı.
Barışçıl ve özgür bir ülkenin ha-

yali peşinden gitti. Her zaman
barış dedi, en zor koşullarda
barış ısrarından vazgeçmedi.
Bütün değerleri ile insanın, doğanın hakkını savundu, ama
bunun bedelini ağır bir şekilde
ödedi.
Tahir Elçi yaşamının pusulası
olan ve son açıklamasının son
sözleri artık bizlerin emanetidir. "Biz bu tarihi bölgede birçok medeniyete beşiklik etmiş,
ev sahipliği yapmış bu kadim
bölgede, insanlığın bu ortak
mekânında silah, çatışma, operasyon istemiyoruz. Savaşlar,
çatışmalar, silahlar, operasyonlar bu alandan uzak olsun diyoruz" Biz bu emanete sahip
çıkacağız

Ancak bizler dostları ve meslektaşları olarak Tahir Elçi’nin
güpegündüz insanların gözü
önünde katledilişinin karanlıkta kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Hakikat ortaya çıkana
ve adalet sağlanıncaya kadar
bu katliamın takipçisi olacağız.
Çünkü bu devletin Tahir Elçi’ye
ve dün cenazesine katılan on
binlerce insana hakikati ortaya çıkarma ve adaleti sağlama
borcu var.
ADIYAMAN BAROSU
AĞRI BAROSU
BATMAN BAROSU
BİNGÖL BAROSU
BİTLİS BAROSU
DERSİM BAROSU
HAKKÂRİ BAROSU
IĞDIR BAROSU
KARS-ARDAHAN BÖLGE BAROSU
MARDİN BAROSU
MUŞ BAROSU
SİİRT BAROSU
ŞANLIURFA BAROSU
ŞIRNAK BAROSU
VAN BAROSU
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Av. Ahmet Altunç

Av. Berna Dayan

Av. Burçin Yeni

Av. Dara Aksoy

Av. Devran Yıldız

Av. Evin Balcı

Av. İlyas Tarım

Av. İsmail Adsan

Av. Kübra Demir

Av. Muhterem Siyahtaş

Av. Özgür Görgen

Av. Özgür Sağlam

Av. Recep Görün

Av. Resul Ertuğrul

Av. Rümeysa Deniz Kayra

Av. Seher Uçar

Av. Serdar Kusen
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Kültür-Sanat

Letîfe

Pirtûk

: Letîfe

Nivîskar
Himayag Sahagî Vosganyan (Sîras)
Weşanxane

: LÎs

Himayag Sahagî Vosganyan ango
bi navê xwe yê kurdî Sîras ji Ermeniyên Kurdistana Bakur e. Sîras di sala
1902’yan de li Zêdkana Qerekilîseyê ji
dayîk bûye. Weke hemû Ermeniyên
Kurdistanê bi kurdiyeke resen zanibûye û ji xeynî vê berhama ku em ê
bidin nasandin bi navê Memê û Eyşê
berhemeke din a bi kurdî nivisandiye. Letîfe ji şeş kurteçîrokan pêk tê.
Letîfe, Esmer, Teyr û Kurm, Hewesa Emir, Kulîlkên Biharê û Tilisme. Di
nava van kurteçîrokan de ya dirêjtirîn
Letîfe ye ku navê xwe jî li berhemê
kiriye Letîfe digel ku ji aliyê vegotinê
ve dişibe berhemên nivîskarên Kurd
ên Sovyetê jî, ji aliyê naverokê ve ji
wan diqete. Lewra nivîskarên Kurd
bi atîreke neteweyî nivisandina û
xwestine bi berhemên xwe xizmeta
gelê xwe bikin. Ji ber vê yekê serekê
mijarên wan koçberî û zoriya ku ki-

İstanbul
İstanbul

BURHAN SÖNMEZ
İSTANBUL İSTANBUL
İLETİŞİM YAYINLARI
227 SAYI
Küçücük bir hücreden, küçücük yüreklerden koskocaman bir İstanbul
masalına doğru başlıyor hikayeleri…
Berber Kamo, Öğrenci Demirtay,
Doktor, Küheylan Dayı, Zine Sevda
ve bir hücrede kesişen yolları. İlk defa
karşılaşan insanların yolculuğu, bir
karanlıktan başka bir karanlığa doğru.
Bu karanlığı aşmanın yolu İstanbul.
Yeraltıyla, yerüstüyle; görüneniyle,
görünmeyeniyle; hayaliyle, gerçeğiyle İstanbul. Acının bedenlerini teslim
aldığı kimsenin görmediği, kimsenin
bilmediği, kimsenin duymadığı yeraltıydı onların İstanbul’u. Yoktan var olmaya çalışmanın, işkencelerden yara
almadan çıkmanın, insanlığın yok
olduğu bir zamanda insana inancını
yitirmemenin, son nefesine kadar direnmenin, çekilen acıda ruhunu teslim etmemenin hikayesi…Gidenlerin
ardından dik durabilmenin, her şeye
rağmen yıkılmamanın, acıya beraber
göğüs germenin, güvenin, sevdanın,
tükenmemenin mücadelesi…Benim

şandine, rexneya axa û şêxan û pesindana sosyalîzmê bûne. Digel ku di
kurteçîrokên Sîras de babetên civakî
jî hene li gel van hest û ramanên takekesî wek evîn, bêhntengiya ji jiyanê
û di kurteçîroka Hewesa Emir de hinek erotîzm jî xwe didin nîşan. Wek
mînak di çîroka Hewesa Emir de Îsak
Artemîc ji xwe dipirse: ‘...ez çi dikim?
Ez bi çi şa dibim? Qet tiştek tune.’
Di kurteçîrokên Sîras de lehengên
jin cihekî fireh û girîng digirin. Sîras
bi saya van lehengan pesnê jiayana
azad û hezkirinê dide. Letîfe jineke
serhildêr e û ji ber zilma mêrê xwe reviyaye. Serdar ne mêrê Letîfeyê lê yên
heşt jinên din e jî. Letîfe ji hêwiyên
xwe re wisa dibêje û diçe: ‘Di herema
Rojhelat de hezkirin tune, hezkirin nikare hebe jî li wê derê, li kê derê ku bê
qeyde zo û zilm e, li kê derê kelrêtina
heywanetiyê heye, li kê derê meriv
wisa li jinê dinihêrin, çi qasî ku ferz e
bo kêfa wan, li ciyê wisa helbet wê
hezkirin tunebe.’

inançsızlığım mutlaktı; malzemesi
insan olan siyaset dünyayı nasıl değiştirebilirdi ki?Acı bedeni korku ise
ruhu esir alır ve insanlar bedenlerini
kurtarmak için ruhlarını satarlar…
İnsan kendini ne kadar hazırlarsa
hazırlasın, acıyı yaşadığı an zihni tutuluyordu.Gerçeği ister ama gerçeği
anlamazlardı.Bu dünyada kimse başkasının acısını eksiltemez… Acıda
herkes yalnızdı…Yer üstünde insanlar
bizden habersiz yaşarken , burada acı
çekmemizin anlamı neydi?Ruhum
onların ruhuna benzesin diye bedenimi parçalıyorlar…İnsan iradesiyle
gelmediği bu dünyada kendi varlığını
keşfetmekle değil var etmekle yükümlüydü…Tanrı doğayı yaratıp yeri
göğü var ettiğinde, buna karşı şeytan
da insanı sahiplenmiş…Devrimciler
gerçeği yanlış yerde arayarak, kendilerini heba ediyorlar. İnsan iyileşemez,
insan kurtulamaz, insandan kaçılabilir
ancak.Tanrı da öyle yapmamış mıydı?
Kendi anlamını bulmak için yaratmamış mıydı yeri, göğü ve insanı…Gördüklerimden çok görmediklerime
bağlıydım herkes gibi.“Cehennem acı
çektiğimiz yer değil, acı çektiğimizi
kimsenin duymadığı yerdir”.
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