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Tekrar Merhaba…
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Benim için, Kürtler için ve tüm Türkiye Halklarý için büyük bir kayýpla girdik yeni yýla… Þerafettin Elçi’yi kaybettik.
Dürüstlüðün, Kürt mücadelesine adanmýþlýðýn, nezaketin, bilgeliðin, hümanizmin simgesi oldu hepimiz için… Böyle bir deðerin kaybý kolay atlatýlýr bir þey
deðil… Atlatamadýk… Sadece onun öðretilerine göre yaþayabilmektir tesellimiz… Onu her vesileyle anmaya devam
edeceðiz.

kullandýklarý dille doðru orantýlý… Söylenen her söz büyük bir kitleyi harekete
geçiriyor. Nitekim BDP milletvekillerinin Karadeniz gezisinde yaþananlar, bu
ülkede barýþý istemeyen karanlýk odaklarýn varlýðýný hepimize bir kez daha gösterdi. Medyanýn bu süreçte verdiði kötü
sýnav ve yapýlan her açýklama, söylenen
her söz üzerinden tartýþma programlarý yapmasý, taraflarý ve halký belli yönlere kanalize etmeye çalýþmasý da barýþ
sürecinin ne hassas bir süreç olduðunu
gösteriyor.

Bu dönemde biz Kürtleri yakýndan
ilgilendiren bir dizi geliþme oldu. Baþbakanýn aðzýndan kamuoyuna duyurulan “Ýmralý ile görüþme” süreci baþladý.
Açýlan her paketten, baþlatýlan her süreçten, artan siyasi tutuklamalar ve can
kaybýyla çýkan Halkýmýz bu açýklamaya temkinli yaklaþsa da “acaba bu sefer olur mu” diye düþünmekten de kendimizi alamadýk. Kürtlerin yýllarýn barýþa
susamýþlýðý ile biriken umutlarý yeni bir
“sürece” baðlandý.

Evet, aðýr aksak ilerlese de bir süreç iþliyor. Bu sürece ivme kazandýrmak siyasetçilerin elinde. Her iki tarafýn da yýkýcý söylemler yerine olumlu ve
ýlýmlý yaklaþýmlar sergilemeleri gerekiyor. Yokluðunu her gün biraz daha hissettiðimiz Rahmetli amcam Þerafettin
Elçi’nin dediði gibi, “Çözüm için Türklerin ikna, Kürtlerin tatmin edilmesi gerekiyor.” Bunu yapacak elbette her iki halkýn siyasetçileridir. Atýlacak her olumlu adýmýn halký birbirine daha fazla yaklaþtýracaðý, sekteye uðrayan her sürecin bizleri birbirimizden kopma noktasýna getirdiði muhakkak. Biz sivil toplum
örgütleri de çözümün sonuca ulaþmasý için her tür katkýyý sunmalýyýz. Bu bizim Halkýmýza ve insanlýða karþý borcumuzdur.

Daha önce de dile getirmiþtim. Sürecin baþarýlý ilerleyebilmesi taraflarýn

Bir dahaki bültende “çözümün nasýl
geldiðini” konuþmak umuduyla….



  


   

BAÞKANDAN

ürkiye gibi gündemi saat baþý deðiþen bir ülkede üç ayda bir dergi
çýkarmak ve bu dergiyi güncel tutmak inanýn çok zor. Bu hususu saðlayýp
çýkardýklarý her bültenle hem Hukuk camiasýndan, hem de vatandaþlardan güzel geri dönüþler alan tüm Bülten Komisyonumuza teþekkürle baþlamak istiyorum yazýma…
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Editör’den...
ncelikle Dergimizin 5. Sayýsýna göstermiþ
olduðunuz ilgiden dolayý tüm Bülten Komisyonumuz adýna çok teþekkür ediyorum. Umarým bu sayý da beklentileri karþýlayacak niteliktedir.

Ö

EDÝTÖRDEN
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Özgürlük hepimizin farklý tanýmladýðý bir
kelimedir. Av. M. Nurullah Unan’ýn yazýsýndan
anlýyoruz ki, yüzyýllardýr felsefe ile uðraþanlar
da bir taným getirememiþ özgürlüðe… Bakalým
siz buradan bir taným çýkarabilecek misiniz? Av.
Rojhat Dilsiz, korku imparatorluðunun insanlara yaptýklarýný anlatmýþ yazýsýnda ve hepimizin tek talebi ile bitirmiþ; BARIÞ… Son yýllarýn en
çok konuþulan konularýndan biri “tutukluluk”…
Av. Aycan Ýrmez’in yazýsý da bu konuya yeni bir
bakýþ açýsý getirmeyi hedefliyor. Çýkarýlan bunca
pakete raðmen halen tutuklu yargýlamalar devam ettiðine göre sorun acaba “yasalarda mý uygulayýcýlarda mý” sorusuna yanýt arýyor. Av. Hiþyar Tay “Faili Meçhule giden bir hayat; Mezopotamya” yazýsýnda bir þair ruhun isyanýný aktarmýþ. Av. Nimet Kuzu da bölgede yaþanan binlerce faili meçhulden birini anlatýyor bizlere, kendi tanýklýðýyla… Ýlk okuduðumda “yanlýþ yazmýþ
herhalde” diye düþünmüþtüm, ama yazýnýn baþlýðý gerçekten bu; “Hukuk ve Vildan”… Av. Hakim Tanýþ trajikomik hukuk ve adalet anlayýþýmýzý, “Vildan”ý ve “Vicdan”ý sorguluyor, iyi de ediyor. Biz hukukçularýn “Vildan”ý býrakýp “Vicdan”a
biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor sanýrým…
Av. Orhan Uca buralarýn çocuklarýný anlatýyor ve
“Doðu’da çocuk Olmak” diyor…
Bu bültenimizin özel dosyasý daha 5. Sayý
çýkarken belirlenmiþti aslýnda. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü sebebiyle özel dosyamýzýn konusu “Kadýnýn Barýþ Dili” olacaktý. Ancak Baromuz üyesi, KADEP Genel Baþkaný, Diyarbakýr Milletvekili, Kürtlerin dürüst sesi Sayýn
Þerafettin Elçi’nin beklenmeyen vefatý sebebiyle bu bültenimize iki özel dosya koyduk. Þerafettin Elçi’nin vefatýnýn ardýndan yazýlan yazýlarýn yer aldýðý ilk özel dosyamýzda; Elçi’nin yakýn
dostu, bir dönem kaderdaþý Ankara Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Hocasý Sayýn Türkan Yalçýn
Sancar, Sayýn Nevzat Çiçek, Sayýn Fatih Altaylý, Sayýn Sýrrý Süreyya Önder, Sayýn Cengiz Çandar, Sayýn Hasan Cemal ve Sayýn Ali Topuz’un
yazýlarýný yayýnlýyoruz. Özel dosyanýn son yazýsý
bana ait. Bir de bu sayýda baþladýðýmýz ve bundan sonraki bültenlerde de devam edecek olan
“Barowitter” var özel dosyada. Bu bölüm için Av.

ÞIRNAK BAROSU BÜLTENÝ

Mesut Ökten’e teþekkürlerimizi sunuyoruz. Barowitter onun buluþu…
Ýkinci özel dosyamýz “Kadýnýn Barýþ Dili”…
Kadýn ve Çocuk Haklarý Merkezimiz tarafýndan
09.03.2013 tarihinde düzenlenecek panel sebebiyle özel dosyamýzýn konu baþlýðý da “Kadýnýn
Barýþ Dili”… Tüm merkez üyelerimiz birbirinden
okunasý yazýlar sunmuþlar bize… Merkez Baþkanýmýz Av. Fazilet Taþtan Arserim “Acýlarý Ortaklaþtýrmak” demiþ. Türk, Kürt, Çerkez, Ermeni, Arap, ýrký, dili ve dini ne olursa olsun annelerin ayný þeylere üzülüp, ayný þeylere sevindiðini, ortak algýlarý olduðunu anlatýyor yazýsýnda.
Ve barýþa giden yolun annelerden geçtiðini… Av.
Aycan Ýrmez özel dosyaya iki yazý yazdý. Ýlki Kürt
kadýnýnýn varoluþ mücadelesini anlatýyor. Ýkinci
yazýsý da ünlü bir Kürt kadýnýný anlatýyor; Meryem Xan… Av. Ýlknur Yokuþ Tanýþ, Bölge kadýnýnýn çýðlýðýný duyurmak istemiþ tüm dünyaya…
Kumalýðýn, berdelin, baþlýk parasýnýn ve törenin
kader olmadýðýný haykýrýyor hepimize. Av. Büþra Demir “devlet” sisteminin kadýný yok saymak
üzerine kurulu olduðunu, çýkarýlan yasalarla kadýnýn bu esaretinin kalkacaðýna dair sanal bir
düþünce yerleþtirildiðini anlatýyor. Av. M. Þivan
Halavrut, kadýna karþý þiddeti önlemenin yollarý hakkýnda bilgi vererek “Þiddeti Önlemek elimizde” demiþ… Kadýnlarýmýzýn þiddet karþýsýnda
haklarýný bilmeleri gerektiðine dikkati çekiyor.
Ve benim bir yazýmý okuyacaksýnýz. “Harlem’de
beyaz olmak”… Bundan sonraki bültenlerimizde de göreceðiniz “Bir Konuðumuz Var” sayfamýzýn bu sayýdaki konuðu, kadýna yönelik þiddet
konusunda çalýþmalarý bulunan Psikolog Zeynep Saðlam Balkan… Kendisine bültenimize ve
dikkate deðer yazýsý ile beyinlerimize yaptýðý katkýdan dolayý teþekkürlerimizi sunuyoruz…
Etkinlikler, basýn açýklamalarý ve üç aylýk
dönemde aramýza yeni katýlan arkadaþýmýz ile
bitiriyoruz bülteni. Yazý fazla olunca benim anlatýmým da bitmedi… Bültene yazýlarýyla katký
sunan tüm meslektaþlarýma sonsuz teþekkürler… Aramýzda ne cevherler varmýþ da haberimiz yokmuþ… Bir teþekkür de Kadýn Merkezi üyelerimize ve Baþkanýmýz Av. Fazilet Taþtan
Arserim’e… Bültenin hazýrlanýþý sýrasýnda sadece kadýn özel dosyasý deðil, tüm aþamalardaki
katkýlarý için, neredeyse bülten komisyonundan
çok çalýþtýlar…
Bir dahaki bültene kadar Barýþla kalýn…





ÖZGÜRLÜK…
Bugün her þeyin yegane motivasyonu özgürlük;
motivasyonu, amacý ve özlemi. Hatta bir tür
meþruiyet çerçevesi: bir siyasi düzen, bir dinsel
söylem, bir toplumsal tavýr özgür olduðu ya da vaat
ettiði özgürlük kadar meþru ve geçerli… Ama Allah
aþkýna nedir bu özgürlük?

ok kullanýlan kavramlarýn içeriðinin muðlaklaþmasý gibi bir
tehlikeyle karþý karþýyayýz daima. Çok kullanýlan; yani aranan, özlenen,
kaybolmuþ, bulunmayan ya da OLMAYAN…

Ç

Bugün her þeyin yegane motivasyonu özgürlük; motivasyonu, amacý ve özlemi.
Hatta bir tür meþruiyet çerçevesi: bir siyasi
düzen, bir dinsel söylem, bir toplumsal tavýr özgür olduðu ya da vaat ettiði özgürlük
kadar meþru ve geçerli… Ama Allah aþkýna
nedir bu özgürlük?
Özgürlük felsefenin paslý kilidi, yüzyýllarýn kör düðümü ama insanýn özlemi ve hayali… Düþüncenin karanlýk
dehlizlerinde özgürlüðe ilk
kez Yunan’da rastlýyoruz:
Sokrat’a göre sorgulamanýn kendisi, yani diyalektik yöntem, diyalogia. Sorgulanmamýþ hayat yaþanmaya
deðmezmiþ. Felsefi gevezeliðin þahikasý: sorular, sorular ama ya cevaplar?
Platon



için

özgürlük

episteme’nin yani deðiþmeyenin, her zaman ayný olanýn bilgisine sahip olmak yani
epey can sýkýcý ifadesiyle idealarýn bilgisine
ulaþmak, üstad 4’te 3’ü köle olan toplumunda siyasi özgürlükten habersiz, muhakkak
akademide ders verirken kölelerin sunduðu nektarý içerken özgürlükle ilgili baþka bir
þey düþünemezdi. Hasbi bilgi, Yunan’ýn vehmi… Ýnsanýn acýlarýna göz kapayan bir bilgi,
kendisi için bilgi yunan tembelliðinin iþareti.
Saint Simon haklý, felsefe insanlýðýn acýlarýný dindirmiyorsa bir dakika uðraþmaya deðmez.

  

Mide ülserinden muzdarip Epikür için
özgürlük ataraxia demek,
yani kaygýdan ve stresten
uzak bir tür huzur hali ve
bunu baþarabilmenin yegane yolu arzularýmýzý alabildiðine azaltmak, ne de olsa yaþamak için çok az þeye ihtiyacý var insanýn. Ýhtiyaçlarýmýzý azalttýkça özgürleþiriz.
Tarihin büyük ironisi, ataraxia bugün için kullanýlan bir
tür antidepresan ve bunun
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larýnýn en büyüðü. Farklý bir tartýþma konusu ama batý’nýn modern özgürlük söyleminin (edebi, ekonomik, sosyal ve politik )günah çýkartma kulübesinin dibinden doðduðunu söyler bazýlarý. Doðu ve batý arasýndaki temel paradigma farklarýndan biridir
bu. Doðu: Yapma, yaptýysan sus ve günahýný sakla derken, Batý: Yaþadýnsa ne olmuþ ki
anlat ne kaybedersin, der…

üzerine neler yazýlýr: modern hayat, özgürlük, depresyon ve ataraxialar. Neyse…
Ama Epikür ölüm karþýsýnda biçare.
“Ölüm karþýsýnda hepimiz yýkýk bir kalenin
insanlarý gibi çaresiziz” derken hep inandýðým þeyi itiraf ediyor gibidir. Hayat ölümle baþlar. Varoluþsal hiçbir problem ölümle hesaplaþýlmadan çözülemez. Çaresizlik
ve özgürlük. Bu kadar çaresizken nasýl özgür olabiliriz ki. Epikür’ün amansýz çeliþkisi
bu. Ve rivayet edilir, en büyük hayali doyasýya peynir yemekmiþ!
Ortaçað’ýn uzun yýllarý… Ýslam kelamcýlarýnýn hürriyet ve zaruret ikilemini tartýþtýðý yerde cennete gidip gidememek kadar
hayati, cehennem ateþi kadar yakýcýdýr. Allah her hareketimizi yaratýyorsa özgür deðilizdir, özgür deðilsek niye cehenneme gidelim ki. Ve belki imam Eþari’nin müthiþ analojik çözümü: ihtiyara mecburuz, yani zorunlu olarak özgürüz, özgür olmaktan baþka çaremiz yok, belki bir aksiyoma ama rahatlatýcý ve doðruluðu peþinen kabullenilen
bir ilke. Burada da kýlavuz iman, iman etmek emniyette olmak demek. Ama aklýma
gelen bir ayet: “Biz ancak istediklerimizi hidayet erdiririz.” Ýman da ilahi bir lütuf. Bu
tarihten sonra Ýslam dünyasý özgürlük konusunda cýlýz sesler dýþýnda susar.

Aforoz edilmiþ bir Yahudi olan
Spinoza’ya göre, yukarý fýrlatýlan bir taþa da
sorsalar özgür olduðunu söyler, biraz alaycý
bir tavýr. Neden’ini, niçin’ini bilmiyoruz hiçbir þeyin,bildiðimiz kadar özgürüz, Yani spinoza ya göre özgürlük çýlgýn bir vehim, yukarý doðru fýrlatýlan bir taþ kadar özgür insan.. Acýnasý ve zavallýca bir durum… Ama
bir yolu var: Zorunluluklarýn bilincinde olmak.
Engels, Marks ve öncesinde Hegel’in
bel baðladýðý bir ilke, zorunluluklarýn bilincinde olmak tanýmý, ama farkýna varan Spinoza. Marks’a göre tarihin yasalarý komünizmi mukadder kýlýyor, tarih komünizme
mahkum. Kaçýnýlmaz ve ertelenmez bir gidiþ bu. Özgür insan bunun farkýna varan ve
bunu praksisle eylemleþtiren sosyalist insan.

Ve Hýristiyan manastýrlarýnýn loþ koridorlarý, kiliselerin karanlýk odalarý: modern
özgürlük anlayýþý bir papaz kulübesinin dibinde boy vermiþtir biraz da; günahýný taþýyan özgür deðildir, günahýný çýkart ve özgürleþ ve yaþamaya devam et, günah ayak bað-
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Descartes, “cogitoergosum” derken
tek derdi doðanýn kaçýnýlmaz yasalarýyla
pençeleþmek… Özgürlük: tabiata diþ geçirmek, ötesi gevezelik. Bilim ve teknoloji özgürlüðün cisim bulmuþ hali. Maddi dünya zorunluluklarýn dünyasý, ötelenemeyen
sebep-sonuç iliþkilerinde insan sadece bir
oyuncak, bunlarý yenemedikten sonra doða
kanunlarýna mahpus. Öyleyse özgürlük engellerin bilincine varmak ve bunlarý yenmek
için aklý yani bilimi doðru kullanmak. Bergson, Descartes’e katýlýr ama parantezini koyar: Ruh dünyamýzda özgürüz, inanýrken,
severken, isterken.

ördeðin özgürlüðü kadar tehlikeli.
Özgürlük en sert tanýmýyla kendi kendinin sebebi olmak, peki ya biz üç kuþak öncesi bir dedemizin bir hastalýklý genini taþýma
ihtimali içindeysek özgürlük nerede.
Bütün özgürlük tanýmlarý sýkýntýlý... en
basitinden; Seyahat özgürlüðü, buradan yakýn bir yere gidecek maddi olanaklar olmadýktan sonra saçmalýktan öte anlam taþýmaz. Çalýþma hürriyeti asgari ücretle çalýþmaya mahkum olduktan sonra köleliðin rafine ve seyreltilmiþ bir hali. Örnekler sayýsýz

Freud ise tastamam ruh dünyamýz yüzünden özgür olamayýz der. Özgürlük, hikayelerin en tatlýsý. Ýnsanlýk zaten annenin dizinin dibini özleyen bir çocuk. Tek derdi sütten koparýldýðý zamanlarýn öncesine dönmek. Rüyalar, büyük idealler, din ve ahlak libidosuz açýklanamaz ki: Babaya duyulan büyük öfke ve annenin dinmeyen özlemi. Oysa
yitirilmiþ cennettir çocukluk, dönülmeyecek
masal alemi, onun için insanlýðýn kaderidir
nevrozlar.
Yunan’dan bu yana bütün masallar anlatýldý. Hayyam haklý, hepsi birer masal anlattý ve uykuya daldý.
Sonuç yerine; aslýnda kendi içinde tanýmlý bir özgürlük yok. Özgürlük daima bir
þeye ve bir kimseye karþý anlam bulur. Ekonomik özgürlük feodallerin kapalý toplum ve
kapalý ekonomisine karþý var olabildi, onlara karþý ve onlarý alt ederek. Politik özgürlük
hareketi siyasi baskýlara karþý vücut bulabildi. Politik özgürlük taným gereði en rahat
çözümlenebilecek konu. Ama Hobbes’ten
bu yana siyaset felsefesi anarþi olmayan bir
özgürlük ile baský olmayacak bir düzenin özlemi içinde. Oysa tarih bu anlamda anarþi ve
baský uçlarý arasýnda sallanan bir sarkaçtan ibaret. Sartre, insan her þeye karþý özgür, tekerlekli sandalyeye mahkum biri maratonda birinci olamýyorsa suç onun, derken
abartýyor. Felsefi gevezelik esaslý sorunlara
çözüm bulmaktan uzak. Ekonomik özgürlük, bir derede beraber yaþayan timsah ile



kere çoðaltýlabilir. Ama adýný anýmsamadýðým birinin söylediði gibi; “bir günün 24 saatinde tüm felsefelerin barýndýrdýðýndan daha
çok hakikat var.” Hayatýn bir günü bittiðinde
felsefenin soluk ýþýðý gölgeleri uzatmaktan
baþka bir þeye yaramýyor. Arap meydanlarýndaki özgürlük sloganlarý, Kürt ulusal özgürlük mücadelesi tüm özgürlük tanýmlarýndan daha tatmin edici ve sahici ama özgürlüðün yalnýz bir veçhesi. Özgürlük kendisi tek, görünüþü sayýsýz bir mitolojik varlýk.
Gerçekten nedir özgürlük? Adý var,
kendi yok herkesin hayaliyle yaþadýðý bir
cennet hurisi mi, asýrlarca dökülen kanýn ve
yaþanan zulümlerin karþýlýðý cennetten kovulmuþ Mefisto mu?
Kim bilir?
Hayatýn büyük sorularýnýn hiçbirinin basit cevaplarý yok… Belki de özgürlük, mezar
sessizliðinin çözeceði dolaþýk bir yumak…
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KUNDAK VE
KORKU
Henüz kundaktayken babasý, amcasý ve dedesinin
sabahýn köründe Churchill’e inat ‘sütçü’ zannederek
açtýklarý kapýdaki silahlý ve maskeli ‘görevliler
tarafýndan’... pardon, pardon karanlýk odaklar
tarafýndan öldürülmeleri miydi demokrasi?

  !"

 
      
          
  !

“S

Winston Churchill’in yaklaþýk 80 yýl
önce Britanya toplumuna atfettiði sözler aslýnda bize hiç de yabancý gelmiyor.
Bölgemizde yaþayýp ta kendisi veya yakýný buna benzer bir korkuya kapýlmayan insan muhtemelen yoktur.
Yarýn gözünüzü açtýðýnýzda elleri silahlý ve maskeli adamlarý karþýnýzda görmekten, kör bir serseri kurþunla ölmekten veya yoldan geçerken ‘tesadüfen’
rastlamýþ olduðunuz kitlenin içerisinde
görüntülenip hayatýnýzýn kararmasýndan
duyduðunuz endiþedir aslýnda korku!
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Çocuklarýmýza karanlýk ve belirsiz bir
dünya býrakmaktan korkuyoruz…
Korkacaksýn arkadaþ! Korku, toplumu hizaya getirmekte iyidir. Sana bir düzen vaat ediyorum. Bir çark. Tüm diþlerini
tek tek týrnaklarýmla kazýya kazýya oluþturdum. Zor þartlarda oluþturduðum bu
çarkta sana da yer var. Ammaaaa bir þartým var! Benim gibi olacaksýn! Benim gibi
düþünecek, benim gibi konuþup yazacak
ve benim gitmeni istediðim yerlere gideceksin! Benim istediðim sayýda çocuðun
olacak ve bu çocuklarý benim istediðim
dindarlýk ve muhafazakârlýk ölçülerinde yetiþtireceksin. Hayatýna ben yön verdiðim sürece mutlu olacaksýn. Bu çarkýn
dýþýnda kalma gibi bir densizlik yaptýðýn
anda sana yaþama fýrsatý vermem bilesin!



Homojen ve itaatkâr bir toplum yaratmanýn yegane temeli budur ve bu temel senin en kýymetli hazinendir. Senin
dýþýnda geliþen, geliþtirilen ve bu þekilde oluþturulan çarka seni empoze edebilmem için temel argümaným korku olacaktýr.
Bu argüman karakterinin temel yapýtaþlarýna oturacak, zira bilim insanlarý esas olarak insan karakterinin büyük
kýsmýnýn genetik aktarým dýþýnda çevresel faktörlerin etkisiyle þekillendiðini belirtir. Karakterimize iþleyen ve psikolojik
buhranlarla atlatmayý yeðlediðimiz bu sürece ileri demokrasi denirmiþ…

larý dinleyen annenin beyanlarý)
Geride mi kaldý bunlar? 90 lý yýllarýn
karanlýk odaklarý tarafýndan iþlenen suçlar þimdi bir bir açýða mý çýkýyor diyorsunuz? Þöyle devam edelim… Artýk müreffeh bir toplum yaratma yolunda yegane
adýmlar atýyoruz derken, kundaktaki bebek de büyüdü. Oysaki bir sabah, sabahýn köründe cellat kýlýðýnda gelip hayatýný karartmýþlardý. Unutabilir miydi? Ya
siz? Ötekilerden ve ötekileþtirilenlerden
olmayanlar! Evet, size söylüyorum! Unutabilir miydiniz? Unutmadý, unutamazdý…

Ýleri demokrasi düzeninde çevre, sistem, etkileþim ve etkilenim çok önemliymiþ. Bilim insanlarý yalan mý söyleyecek?
Bilim insanlarýnýn yalan söylemeyeceðini tahmin ve temenni ederek demokratik süreç içerisinde karakterimizi derinden etkileyen çevresel faktörlerde gördüklerimizden bir alýntýdan yola çýkalým.
Vatanýn ve milletin bölünmez bütünlüðü kliþeleriyle yýllarca bu ülkede hýrsýzlýk,
yolsuzluk ve faili meçhul cinayetleri meþru gören yapý hep demokrasi uðruna yapýyordu bunlarý. Daha çok demokrasi…
Henüz kundaktayken babasý, amcasý
ve dedesinin sabahýn köründe Churchill’e
inat ‘sütçü’ zannederek açtýklarý kapýdaki
silahlý ve maskeli ‘görevliler tarafýndan’...
pardon, pardon karanlýk odaklar tarafýndan öldürülmeleri miydi demokrasi? Yoksa bu esnada babanýn feryat ederek ‘ne
olur çocuklarýmdan önce beni öldürün’
diye yalvarmasý mýydý?
Hayýr hayýr! Kurbanla rýnýn son ve
yersiz isteklerini dahi yerinde görmeyen
cellâtlarýn bir babaya acýlarýn en büyüðünü tattýrarak öncelikle iki çocuðunu öldürmeleri miydi? Gözlerinin önünde! Kahkahalarla… ( evin penceresinden bu diyalog-
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Taþ atan çocuða gül mü fýrlatacaktý? Asmayýp ta besleyecek miydi? Ezdi… beraat
etti…
Onun ezildiðini gören arkadaþlarý
mý? Onlar da bu olayý gördüklerine göre
ordaydýlar. Orda olduklarýna göre taþ atmýþlardýr. Taþ atmýþlarsa örgütün talimatýný da mutlaka ve mutlaka okumuþlardýr.
Okuduklarýna göreeeee üye olmasa dahi
meþhur üye imiþ gibi hareket etme cüretini de göstermiþlerdir.
Uður Kaymaz da çocuk deðildi. 12 yaþýndaydý. Þunun þurasýnda reþit olmasýna kaç yýl kalmýþtý ki? 13 kurþun yediðine
göre terörist olmalýydý. Sorumlularý mý?

Sabahýn köründe gelmiþlerdi yine. Yýl
2012! Annesi ayný travmayý yaþadý. Korkuyla irkildi! Çýðlýk çýðlýðaydý. Bu sefer
evin kalan son erkeðini vermek istemiyordu. Tüm mahalle bu çýðlýða þahit olmuþtu. Ama bu sefer büyükler yine kararý vermiþti. O da suçlarýn en büyüðünü
iþlemiþti. Bir gösteride görüntülenmiþti. Örgüt üyesi deðildi ancaaakkkk dünyada eþi benzeri olmayan bir maddeden; örgüt üyesi imiþ gibi, miþ gibi, üyeye benzeyerek, üye gibi hareket edip üye gibi oturup kalkarak hareket etmiþti. Onlar “mýþ
gibi” hareket etmiþse cezasýný çekmeliydi. 3 çocuðu var. Nefret tohumlarý serpildi yüreklerine… bebekti… kundakta… cezaevinde…
Yahya menekþe. Toplumsal olaylarda. Panzere taþ atmýþ. Atýlýr mý? Atarsan
çarkýn dýþýna itilirsin. Hayatýn dýþýna itildi.
Panzerle ezildi. Ezildi. Beraberce hoplaya zýplaya ‘taþ attýðý arkadaþlarý’nýn gözü
önünde.

Ve daha niceleri… Edinilmiþ karakter,
empati ve acý… Korkunun nefrete, nefretin de þiddete dönüþme hali…
Ayýptýr, Günahtýr, Zulümdür…
Bunca acýyý biz seçmedik gözüm. Vallahi de billahi de seçmedik. Bunca acýyý
yaþamak ta istemezdik. "# 
$ #      #%#  Habur sürecinde yaþanan sevinç gösterileri barýþa duyulan özlemin
sevinciydi. Olaðan bir yaþama dönüþme
arzusunun tezahürü… Yaþanan bunca acýnýn son bulacaðýna dair olan inancýn eseri...
Çok mu dramatik oldu? Ama yaþandý
ve yaþanmaya da devam ediyor. Bir umut.
Bir barýþ umudu. Kalýcý olsun bu sefer.
Lütfen! KALICI BARIÞ. Ne güzel geliyor
kulaða. Bunca acýlarýn bir daha yaþanmayacaðý bir barýþ ortamý.
Ahmet Kaya nýn þarkýlarýnda söylediði gibi. ‘Yani yetsin diyorum. Uzatýn ellerinizi uzatýn. Tanýþalým, helallaþalým’ …

Bu olay Ankara’nýn karanlýk dehlizlerinde kaybolmaz, sorumlular cezasýný çekecek dediler. Bizzat baþbakan dedi. Kayboldu. Ezen haklýydý! Ne yapacaktý ya?
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Türkiye Barolar Birliði tarafýndan 10 Aðustos
2010 yýlýnda yapýlmýþ olduðu çalýþmada
aþaðýda göstereceðimiz üzere Türkiye’de
cezaevlerindeki tutuklu sayýsýnýn hükümlülere
göre arttýðýný 2005 yýlýnda getirilen CMK
düzenlemenin ardýndan beklentilerin aksine bu
sayýsýnýn daha da arttýðýný göstermektedir.
# "
utuklama, yasaya göre hakkýnda son karar verilmemiþ, ancak kuvvetli suç þüphesi bulunan kiþinin yargýç kararý ile özgürlüðünün geçici olarak sýnýrlandýrýlmasýdýr. Ceza
yargýlamasýnda koruma tedbiri olan tutuklama, insanlar açýsýndan özelliði itibariyle kiþi hak ve özgürlüklerine müdahale açýsýndan en aðýr olanýdýr. Ceza Muhakemeler Kanunu’nda yer alan koruma
tedbirlerinden olan tutuklama günümüz
Türkiye’de son dönemlerde önemle üze-

T



rinde durulmasý gereken bir sorun haline
gelmiþtir. Tutuklama nedenleri ve tutuklamaya iliþkin usul hükümleri Ceza Muhakemesi Kanun’da açýk ve ayrýntýlý biçimde
belirtilmiþtir. Kanun’da yer alan tutuklama
nedenlerinin geniþ ve özensiz biçimde yorumlamasý ile mahkemece tutuklama kararlarýnýn kolayca verilmesi yargýya olan
güveni zedelenmektedir.
Tutuklu sayýsýnýn ve oranýnýn fazlalýðý ile tutukluluk sürelerinin uzun sürmesi
açýsýndan hukuk devleti olan ülkeler kar-
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bu açýklýðýn daha da büyüdüðünü göstermektedir. (Dünya standartlarýnda bu oran
ortalama “üçte bir tutuklu, üçte iki hükümlü” olarak belirmektedir.)
Tablodaki tutuklu sayýsý içerisinde
“hükmen tutuklularýn” son yedi yýllýk ortalamasý %33 olup tutuklu/ hükümlü makasýndaki açýklýk sayýsal verilerin dikkat çekici bir baþka ayrýntýsýdýr:
þýsýnda Türkiye’nin durumunun çok olumsuz bir tablo oluþturduðunu göstermektedir. Her ne kadar 5271 Sayýlý Ceza Muhakemesi Kanunu ile getirilmiþ düzenleme karþýsýnda tutukluluk bir istisna olmasý gerekirken son dönemlerde yargýçlarýn vermiþ
olduðu bu durum yani tutukluluk kural haline gelmiþ tutuksuz yargýlama ise istisna
olmuþtur. Bu da gösteriyor ki her ne kadar
dava sonucunda aklansa bile tutuklulukta
geçen süre çok fazla maðduriyete neden
olduðundan sevinçli duygularýný yaþayamamaktadýrlar. Bu nedenle tutukluluk ile
mahkumiyet arasýnda bir fark kalmamýþ
gibi olmaktadýr. Türkiye Hukuku açýsýndan
çok önemli bir sorun haline gelen tutuklama sorunu Türkiye Barolar Birliði tarafýndan 10 Aðustos 2010 yýlýnda yapýlmýþ olduðu çalýþmada aþaðýda göstereceðimiz üzere Türkiye’de cezaevlerindeki tutuklu sayýsýnýn hükümlülere göre arttýðýný 2005 yýlýnda getirilen CMK düzenlemenin ardýndan
beklentilerin aksine bu sayýsýnýn daha da
arttýðýný göstermektedir. Þöyle ki;
&'%( 






Tutuklamaya iliþkin sayýsal veriler sorunun adli uygulamadaki boyutlarýný ortaya
koyar niteliktedir.
&&)*+   ,  
Aþaðýdaki sayýsal veriler, en genel yorumla, olmasý gerekenin aksine cezaevlerindeki tutuklu sayýsýnýn hükümlülere
göre giderek arttýðýný; CMK düzenlemesinin (2005) ardýndan beklentilerin aksine,
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YIL

TUTUKLU

HÜKÜMLÜ

TOPLAM

1970

26.392 (%47)

30.119 (%53)

56.511

1975

23.340 (%62)

14.276 (%38)

37.616

1980

38.931(%55.5)

31.241 (%44.5)

70.172

1985

25.842 (%36)

45.388 (%64)

71.230

1990

16.233 (%35.5)

29.373 (%64.5)

45.606

1996

23.904(%47)

26.979 (%53)

50.883

1998

24.505 (%40.5)

35.886 (%59.5)

60.391

2000

24.657 (%49.5)

24.855 (%50.5)

49.512

2002

28.550(%48)

30.637 (%52)

59.187

2004

31.920 (%55)

26.010 (%45)

57.930

2005

31.012 (%55.5)

24.858(44.5)

2006

44.141 (%63)

26.336 (%37)

70.277

2007

53.229 (%58.5)

37.608 (%41.5)

90.837

2008

56.830(%60)

37.584(%40)

94.409

2009

60.606 (%52)

56.084 (%48)

116.690

55.870
CMK yürürlüðü

Adalet Bakanlýðý’nýn 2010,2011 ve
2012 Eylül ayýndan itibaren yapýlan toplam
tutuklu ve hükümlü sayýsý ise;
2010

55.578(%46.00)

65.236(%54.00)

120.814

2011

35.987(%28.00)

96.617(%72.00)

128.604

2012

32.176(%)

89.713(%)

128. 889

olarak bildirilmiþtir.
Yukarýda Türkiye ‘de tutuklu ve hükümlü sayýsýnýn gösterildiði gibi tutuklama
her geçen yýl Türkiye açýsýndan daha büyük
bir sorun haline gelmektedir.3.Yargý Paketi
adý altýnda 05.07.23012 tarihinde yürürlüðe
giren 6352 Sayýlý yasada tutuklamaya iliþkin



bazý deðiþiklikler yapýlmýþ olsa
da 2012 yýlýnda da beklenen sayýya ulaþýlmadýðý ortadadýr. Çünkü
6352 Sayýlý Kanun ile 5271 Sayýlý Ceza Muhakemesi Kanunu’nun
100.maddesinin dördüncü fýkrasýnda deðiþiklik yapýlmýþ olsa da
asýl CMK m.100/3’te düzenleme
yapýlmasý gerektiði kanaatindeyiz. Çünkü mahkemelerin genelde tutuklama kararý verirken uygulamada baþka bir gerekçe aramaksýzýn tutuklamaya baþvurmasýnda temel ilke olmuþtur.
Her ne kadar tutuklamada somut
gerekçe gösterilmesi zorunluluðu, Anayasa m.19,m.141/3, CMK
m.34, m.100, m.101’de ve Ýnsan Haklarý
Avrupa Sözleþmesi m.5’de mevcut olsa da
yargýçlarýn tutuklama gerekçelerinde yer
alan soyut ve basmakalýp beyanlarýndan
vazgeçmemektedirler. Yargýçlar adalet adý
altýnda çözümü tutuklama ile bulmaya çalýþmaktadýr. Oysaki bu anlayýþ ve uygulama
hukuki açýdan hatalý olup, en kýsa sürede
gerektiði gibi uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Çünkü bu anlayýþ devam ettiði sürece Yasama Organý tarafýndan ne kadar yasal deðiþiklik yapýlsa da hukuki açýdan herhangi bir deðiþiklik olmamakta ve uygulama olduðu gibi devam etmektedir. Bu da
gösteriyor ki; CMK ile ve yeni yasal düzenlemelerle tutuklamaya getirilmek istenen
anlayýþ, uygulamaya geçilmemiþtir.

uygun bulmayýp kendilerini tutuklu olarak
yargýlamaktadýr.Bu þahýslarýn tutuklama
gerekçelerine bakýldýðýnda en basit gerekçeleri belirtip tutukluluk hallerinin devamýna karar verilmektedir maalesef.Tutuklama þartlarýnýn en baþýnda gelen kaçma
þüphesi en basit örneði zaten bu þahýslarýn
hepsi seçilmiþ insanlardýr nereye kaçma
durumlarý olabilir ki bunlar ki bu ülkede
siyaset yapmak için seçilmiþ olup halklarý
adýna bazý çalýþmalar yapabilmelerini saðlamaktýr.Bu durum diðer davalarda da ayný
þekilde devam etmiþ olup bu da gösteriyor
ki artýk tutuklama tedbir olmaktan çýkýp tamamen keyfi bir uygulama þekline gelmiþtir.Bu da gösteriyor ki tutuklama bir istisna
olmaktan çýkýp kural haline,tutuksuz yargýlama ise istisna haline gelmiþtir.

Þu an Türkiye’de görülen KCK büyük
davalardan sadece bir tanesi olup bu davada Yargý sisteminin uzun tutuklama sorununu çok iyi bir þekilde ortaya koymaktadýr. Hepimizce bilinmektedir ki bu davada
yargýlanan þahýslarýn birçoðu ya bir partinin üyesi ya yönetici ya parti baþkaný ya belediye baþkaný hatta milletvekilleri bile bulunmaktadýr.Ama ne yazýk ki her ne kadar
bu þahýslar halkýn seçilmiþ olan temsilcileri olmalarýna raðmen yargý bunlarý halkýn
hizmeti için tutuksuz olarak yargýlamayý

Diðer bir açýdan bakýldýðýnda tutuklama Türkiye için uluslararasý bir sorun
haline gelmiþ bulunmaktadýr. Þöyle ki;
AÝHM’nin Türkiye aleyhinde verdiði AÝHS
m. 5 kapsamýndaki ihlal kararlarýnda, tutukluluk durumunun uzatýlmasý kararlarýnýn “gerekçesiz” olmasý da rol oynamaktadýr. Yerel mahkemeler tutuklanan kiþiyi
konuyla ilgili bilgilendirmek ve tatmin etmek için deðil, ancak bir üst yargý yeri (Yargýtay) tarafýndan yapýlacak denetim sýrasýnda kararlarýnýn bozulmamasý için ge-
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aðýrlýðý da, tek baþýna kaçma tehlikesinin ölçütü olarak kullanýlmamalýdýr.
AÝHM incelemelerinde tutukluluk süresini de göz önünde bulundurmaktadýr. Bazý tutukluðun devamý kararlarýnda dayanýlan gerekçeler arasýnda “tutukluluk süresinin
makul süreyi aþmamýþ olmasý” yer
almaktadýr. Oysa geçici bir önlem
olan tutuklulukta makul süre ancak
tutukluluðu haklý gösteren nedenler
varsa deðerlendirilebilecek bir ölçüt
olup aksi halde en kýsa bir süre bile
makul sayýlmayacaktýr.
rekçe yazmaktadýrlar. Tutuklamaya itirazý karara baðlayan yargý yerleri, tutuklama
kararý veren yargýç veya mahkemenin üst
mahkemesi niteliðinde olmadýðýndan, gerekçeli karar yazma pratiðinin azlýðý dikkat
çekicidir.
AÝHM kararlarýna göre, kaçma tehlikesi ya da suçun vahameti gibi unsurlar
önem taþýmakla birlikte tek baþýna yeterli olmayýp bu kuþkularý destekleyen olgular
ve etkenlerin kararda açýkça ortaya konmasý gerekmektedir:






Buna göre soyut kaçma tehlikesi, tutukluluðun sürdürülmesinin makul bir gerekçesi deðildir. Gerekçenin özellikle kaçma olasýlýðýna dayandýrýldýðý durumlarda,
AÝHS m.5/3-son, “teminat baðlayarak kiþinin duruþmada hazýr bulunmasýnýn saðlanabileceði durumlarda, söz konusu kiþinin
serbest býrakýlmasý” gerekmektedir. Öte
yandan Mahkemeye göre, uzayan tutukluluk süresinin kaçma arzusunu azaltmasý nedeniyle, tutukluluðun devamýna iliþkin
kararlarýn daha aðýrlýklý gerekçelere dayandýrýlmasý gerekmektedir.
AÝHM birçok kararýnda suçun niteliðinin tek baþýna bir tutuklama kararýný haklý kýlmayacaðýna iþaret etmektedir. Mahkemeye göre, öngörülen hapis cezasýnýn
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Suçun niteliði ne olursa olsun,
özgürlükler sýnýrlanýrken gereken özenin
gösterilmesi gerekli olup teminatla salýverme, yurtdýþýna çýkma yasaðý gibi baþka önlemler üzerinde durulmalýdýr. AÝHM,
tutukluluðun devamý kararý verilirken kefaletle tahliye ya da yurt- dýþýna çýkma yasaðý gibi baþka önlemlere neden baþvurulmadýðýný incelemektedir. Ancak uygulamada seçenek tedbirler son derece az
kullanýlmaktadýr. Tutukluluk deðerlendirmelerinde delilleri karartma ya da kaçma
olasýlýklarýna iliþkin olarak þüpheli ve sanýklarýn konumlarý benzer olsa da sýklýkla
çifte standartlý uygulamalara rastlanmaktadýr.(Türkiye Barolar Birliði Ýnsan Haklarý Merkezi 10 Aðustos 2010 Tutuklama Raporu)
Tutuklama uygulamasýnda yaþanan
büyük sorunlarýn nedenleri yasal düzenlemelerden çok uygulayýcýlardan kaynaklanmaktadýr. Uygulayýcýlarýn Anayasa, AÝHS ve
CMK’ ya uygun davranmalarý durumunda,
yaþanmakta olan sorunlar tümüyle ortadan kalkmasa da, en aza indirilebilecektir.
Bu nedenle yargýda var olan zihniyet deðiþmeli, zihniyetleri insanlarýn özgürlüklerinin kýsýtlamadan yana olmayýp hak ve hürriyetlerini yaþamadan yana olmalýdýr.



! ! "#$
%&'(%&)&
&*’da...
Toros diye bir araç icat edildi...Bunlar çoðaltýlýp
Toroslar oldu. Rengini de hemen belli ettirdiler.
Aldanalým ve de aldatýlalým diye. Tabii ki beyaz…
Masumiyetin, yiðitliðin, güzelliðin ve aþkýn simgesi
iken ölümün ve zulmün ihbarcýsý oldular bize.

eyazý severdik. Bu yüzden kar
görmeyi de severdik. Renginin
kýþ aylarýnda bütün çevreyi beyaza büründürüp, var olan cümle âlem kötülükleri geçici de olsa örtüp iyiliðin hüküm sürdüðüne inanmak istediðimiz için... Yeni bir hayata adým atarken gencecik kýzlarýn düðünlerinde giydikleri gelinliði ve rengini de severdik.
Çünkü gelinliðin beyazýný, masumiyetin simgesi olup baharýn baþlangýç noktasý sayardýk.
Toroslarý da bir ayrý severdik. Çukurova’nýn
bereketini ve Karacaoðlan gibi âþýklarýný hatýrlattýðý için. Beyaz ve Toroslar birleþtiðinde
apayrý severdik. Çünkü ikisi birleþtiðinde; Masumiyet, güzellik, doða, yiðitlik ve aþk gönül
birliðiyle beraberliðini sürdürürdü.

B

Sonra... Sonrasý malum mu? Acaba..!
Toros diye bir araç icat edildi...Bunlar çoðaltýlýp Toroslar oldu. Rengini de hemen belli ettirdiler. Aldanalým ve de aldatýlalým diye. Tabii
ki beyaz… Masumiyetin, yiðitliðin, güzelliðin ve
aþkýn simgesi iken ölümün ve zulmün ihbarcýsý oldular bize. Taa Toroslardan Karacaoðlan’dan sýlanýn,
yiðitliðin, özlemin ve aþkýn harmanýný Mezopotamya’ya, Men
û Zîn’e ulaþtýrýp ilahi aþkla bir-



leþtirilmek ve de kaynaþtýrmak için yolda gelirken kazaya uðradý. Daha kaza mahallinde
tutanak bile tutulmadan, kazaya uðrayan herkes artýk birer ölü sayýldý. Ölmeyenler de yargýdan gaiplik kararý alýnmasýna gerek görülmeden yasadýþý bir þekilde Toros arabasý ahvali tarafýndan kendi iradeleriyle gaiplik kararý alýnýp ölü hükmünde saydýrdýlar. Ve beþeri
ölümün nasýl canice olacaðýný hemen ilan ettiler. Kimisi parçalar halinde ceset torbasýnda, kimisi birkaç parça elbisesiyle yerin altýnda, kimisi kemikten ibaret adli týplarda, kimisi bulunma umuduyla kimsesizler mezarlýklarýnda, kimisi ümidin bekçisi gözü yollarda…

$  %&

Faili meçhule giden yollarda hýzýný alamayan beyaz renkli Toros, bu ilaný Ýstanbul’dan
Ýzmir’e, Ankara’dan Þýrnak’a, Diyarbakýr’dan,
Batman’a, Sakarya’dan Hakkâri’ye ve daha
nice yerlere kadar duyurdu, yurdum insanýna. Ama en çok da Mezopotamya’da etkisini hissettirdi, bu beþeri deprem. Sanki verimli topraklara meyilli bir ilanmýþ gibi. Duyurular daha çok Mezopotamya’da
kurþun sesiyle karýþýk, asit kazanlarýnda yakma, su kuyularýna salýnma, iple gerdirme, suda boðdurma, tarlalar-
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da ekin yerine can ekme olarak duyuruldu. Bu Toros arabasý içine o kadar çok kiþiyi almýþ ki, yanýna uðrayýp alamadýðý kiþi kalmamýþ gibiydi... Kimini camide abdest alýp namaz
kýlarken, kimini de eðlenmeye gidip efkar daðýtýrken, kimini evinde ailesiyle beraberken,
kimini de iþinin baþýnda çarþýnýn tam orta yerinden, kimini öðrenci elbisesi giyerken, kimini de yurdunu düþünüp siyasete atýlýrken…
Mezopotamya’nýn dört bir tarafýna kan,
gözyaþý, hüzün, ayrýlýk, sevdiðini bekleme yayýlmýþtý. Az da olsa gelecek umutlu bir “kurtuldu” haberi. Ama nafile… Artýk her zaman

ve her yerde o beyaz, binek Toros arabasýnýn rengi görülür, sesi duyulur, etkisi hissedilir olmuþtur memleketimde. Kadim topraklarda tahýl, pamuk, narenciye yerine ceset çýkýyordu, mahsul hesabýna. Petrol, su, doðalgaz, kömür, linyit yerine kan fýþkýrýyordu, gökyüzüne doðru. Ýnsan vücudunun dörtte üçünü oluþturan suyun çýktýðý kuyular artýk insana hayat veren deðil, can alan birer kan pazarýna dönüþmüþtür. Tarlalarýn en uzak yerlerinde, daðlarýn en doruk noktasýnda, yaylalarýn en güzel mesire alanýnda, köy ve mezralarýn can alýcý sakinliðinde, kasaba ve ilçelerin
köþe baþlarýnda ve de þehirlerin orta yerinde
artýk düðün halaylarý oynanýp zýlgýt çekileceðine, yas tutulup aðýt yakýlmýþtýr, bu kara haberle. Gece-gündüz demeden bütün köþe baþlarý t utulmuþtu.

bahçelerinde Kýrklar Daðý’nýn
eteklerinde, Sur diplerinde tarihin tanýklýðýnda; Þýrnak’ýn
Cudi ve Gabar Daðlarýnda Hz.
Nuh’un huzurunda, Dicle Nehrinde FeqêTEYRAN’ýn gözleri önünde, Mem û Zîn’in sohbetleri arasýnda,
bilimum tesislerde ve kuyularda; Batman’ýn
Raman ve Garzan bölgesinde, Malabadi Köprüsü altýnda sevda þarkýlarýnda; Aðrý’nýn doruk noktalarýnda, Ahmedê HANÎ Türbesi ve
kitaplarý çevresinde; Mardin’in diller ve dinler arasý kültüründe; Siirt’in fýstýk bahçelerinden geçen Botan Çayý’nýn mesire alanlarýnda;
Hakkari’nin Sümbül ve Cilo Daðlarýnda, Berçelan yaylasýndaki Koçerlikte; Van’ýn göl kenarýndaki kalesinde kedilerinin göz renklerinde; Þanlýurfa’nýn Halil Ýbrahim sofrasýnda…
Ve sayamadýðýmýz nice coðrafi alanda… Toros arabasý içerisindeki/ler, dýþarýsýndaki/lar
ve baþýndaki/ler ile beraber gazap tohumlarý ekmiþti kadim coðrafyaya, bereket ürünleri
yerine, cehennem zebanisi gibi. Daðýlan aileler, kaybolan körpecik bedenler, mahvolan bireyler, intihar eden/ettirilen gelinlik çaðýndaki
kýzlar, vurulan yiðit gençler, gece/gündüz hayatýn yolunu gözleyen sevenler, yýkýlmýþ/yakýlmýþ/viran olmuþ yerleþim yerleri, boþaltýlmýþ
yaylalar, yasaklanmýþ hayatlar… Artýk yurttan
sesler korosu dinlemek yerine, idamýna karar
verilen mahkûmun ölüm ilanýný bekleyen insanlara dönüþmüþtü yurdum insaný. Duygusallýk yerini kara birer kalbe býrakmýþtý. Gönül
deryasý olmuþtu memleketime asit kuyusu.

Diyarbakýr’ýn Xançepik mahallesinde
Hz. Süleyman Camisii’nin avlusunda, Hevsel
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Gönül rahat deðildi artýk. Çünkü kurutmak istemiþlerdi kuyu
baþlarýnda, bu engin insanlýk
tarihinin deryasýný. Memleketimin her karýþ topraðýnda kan,
revan, gözyaþý, kaybolma, yok
olma, ölü bulunma/ma günlük yaþamýn rutin iþlerinden sayýlýr olmuþtu. Bu ölüm, gözyaþý, hüzün ilanýný görmek, yakýnýnda hissetmek veya duymak istemeyenler ise, çareyi zorunlu ikametgah adresini deðiþtirmekte buldu. Kimisi rehwani atlarýnýn sýrtýndan inip beyliklerini býraktýklarý gibi Ege’nin, Çukurova’nýn
tarlalarýnda, kavurucu sýcaklýða raðmen sýrtlarýnda akan domates suyuna, pamuk eziyetine, narenciye bahçelerine göç ettiler. Kimisi servetini, mülkünü yok pahasýna verip arabalarýndan inerek Ankara’da, Ýstanbul’da inþaat köþelerinde, varoþlarda at arabalarýyla
geziye çýktýlar. Ve daha nice yerlere… Zorunlu
göç sonucu büyükþehirlerin varoþlarýna alýþamayan yurdum insaný, bir yandan hayatýn rutin zorluklarýyla uðraþýrken, öte yandan memleket havasýyla büyükþehir dalgasý arasýnda
doðup büyüyen ebeveynlerinin kültürlerarasý
ve yaþamsal üstü zorluklarýyla da boðuþmak
zorunda kaldýlar. Hayatýn olaðan akýþýný biraz
da olsa yürütmeye alýþan büyükþehir Koçerleri, ebeveynlerinin dalgasýnda ne yazýk ki boðulmuþlardýr, hep beraber. Ebeveynlerin çoðu
uyuþturucuya, içkiye, kumara, gaspa, hýrsýzlýða alýþtýrýlýp mahvolmuþlardýr. Bütün bu olup
bitenlere raðmen taa Hz. Nuh’tan beri yaþamaya hevesli, uðraþmaya dirençli, barýþa susamýþ, özgürlüðe meyilli, demokrasiye inanan, kardeþlikten yana, ayrýlmaya karþý, bütünleþmeye sevdalý Mezopotamya insaný tarihte pes etmediði gibi, bundan sonrada pes
etmeyeceðini kanýtlarcasýna inadýna yaþamýþlardýr. Ve de bütün oyunlarý boþa çýkartýp; illa
da barýþ, demokrasi, özgürlük, eþitlik, adalet, kardeþlik demeye devam etmiþlerdir. Ýþte
bunu anlamayan veya akýllarý ermeyen Toros
arabasýnýn meçhule yol alan zatlarý, yenilmeye mahkûm edilmiþlerdir, tarihte oynanan bütün oyunlarýn yenilgiyle sonuçlandýrýldýðý gibi.

Karacaoðlan’ý yaþatýp aþk ile
yolumuza devam edip meþkimizi Memû Zîn gibi yaþayacaðýz... Dicle ve Fýrat Nehirlerini Menderes, Munzur, Kýzýlýrmak, Aras ve Ergene Irmaklarýyla birleþtirip, üzerlerine kardeþlik köprülerini kuracaðýz, gönül birlikteliðiyle. Yörüklerin
yaylalarýný Koçerlerin zozanlarýyla buluþturacaðýz, eþitlik temelinde. Çiftetelliyi, zeybeði,
horonu govendî makamýnda karþýlayýp sêgavî,
delîlo, xelef ve þemmamê ile bütünleþtirip dolaþacaðýz bütün yurdu. Önce halaylarýmýzda

elele vereceðiz. Her ne kadar köþe baþlarýnda pusu kurup hayatý bize zehir etmeye çalýþsalar da, yaþamý gökyüzünün o yaðmur sonrasý rengârenk görüntüsüne kavuþturacaðýz. Ve
yeni baþlanmýþ sevda misali apayrý seveceðiz,
Mezopotamya’yý ve güzel yurdumu.
Bütün kara kalpli canilere inat, beyaz kefeni beyaz gelinliðe çevireceðiz, kadim Mezopotamya topraklarýnda...
Toros arabalarýna ve içerisindeki faili
meçhule yol alan zatlara inat; GÖNÜL DERYASINDA KARDEÞLÝÐÝN VAR OLUP KOL KOLA
YÜRÜDÜÐÜ BEYAZ GELÝNLÝKLERLE DOLU
ARABALARIN SÝREN SESLERÝYLE GEÇÝP HALAYLARIN ÇEKÝLDÝÐÝ NÝCE YAÞAM ÝÇERÝKLÝ
ÝNSANLIK TARÝFLÝ HAYATLARA...

Her ne kadar Beyazý ve Toroslarý Yurdum
insanýna lanet ettirmek isteseler de, gene
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Hukuk kelimesi Arapça “hak” kökünden gelir ve hak kelimesinin çoðulu olarak bilinmektedir (galat-ý meþhur). Arapçada “hak” kelimesinin çoðulu “ah’kak”týr. Türk Dil Kurumu’na
göre hukuk kelimesi, )
  %  $ 
$  %        %  %   
1. Bunun dýþýnda hukukun “haklar” anlamý da
vardýr. Mecazi anlamda ise, ahbaplýk, dostluk anlamýnda da kullanýlýr.
) 
+
  
  
#
 %  %#  Kant “Hukukçular hala hukukun tanýmýný aramaktadýrlar” der. Günümüzde en çok
kabul edilen tanýmý ise: “Belirli bir zamanda
belirli bir toplumdaki iliþkileri düzenleyen ve
uyulmasý devlet zoruna (müeyyide) baðlanmýþ kurallar bütünüdür”.
Bilimsel bir disiplin olarak hukuk, kendi
içinde temel olarak ikiye ayrýlýr. Genel olarak
hukukun kiþiler arasý iliþkileri konu alan kýsmýna Özel Hukuk, kiþiler ile devlet veya devleti oluþturan kurumlar arasý iliþkileri düzenleyen kýsmýna ise Kamu Hukuku adý verilir. 23 4  # 5

Hukuk’un
anlamýný ne kadar araþtýrmýþsak ta önümüze çýkan tanýmý “devletin zoruna dayalý, yaþam kriterleri” olarak karþýmýza çýkmýþtýr. Böyle yaparsan
devlet sana karýþmaz, þöyle yaparsan görürsün. Bölge olarak zora dayalý yaþamýn en somut þeklini tüm
ariliðiyle yaþadýk ve gördük. Hukuk denilince de hukuk’un sembolü olarak “bildiðimiz” gözleri
baðlý, vücudu narin, terazi ve kýlýçlý kadýný hep zannetmiþtik. Neden
sembolde kadýn figürü kullanýlýr ki? Ýnsan türünün en merhametli cinsi olduðundan mýdýr ya da devlet zoruna “çekicilik” katmak ve bu zoru kamufle etmek için midir ki?
Kadýn sembolü yerine þöyle kalýn kafalý,
kalýn kaþlý, sert bakýþlý, kaslý, gözü kara – ki
babasý bile gelse görmeyecek – aðzýndan tükürük fýþkýracak tarzda bir erkek’i, “cellat”ý
sembol yapsalardý daha çok ürkütücü, hukuksal terim olarak “caydýrýcý” olmaz mýydý?
Güzel, narin, seksi bir kadýn vücuduna, Vildanýmsý,((67839:Köken: Ar. Cinsiyet:
Kýz,)
1. Yeni doðmuþ çocuklar. 2. Kullar, köleler. (tdk sözlüðü)
“Cennetliklerin etrafýnda, ebedî kýlýnmýþ vildân (çocuklar) dolaþýp hizmet ederler.” (Vâkýa, 56/17)
“Etraflarýnda, ebedî kýlýnmýþ vildân (ço-
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cuklar) hizmet için dolaþýr durur. Onlarý gördüðünde, etrafa saçýlmýþ inciler sanýrsýn.”
(Ýnsân, 76/19) bir anlam yüklemiþler, gözlerini baðlayýp, memelerini bakanýn gözlerine
sokarcasýna, çekici hafif tülden yapýlmýþ bir
“elbise” ile örtmüþler, tam bir meta olarak
sembolize etmiþler.

dönüþtürmeye çalýþýlýr.
Galiba aradýðýmýz hukuk, adalet bildiklerimiz deðil, hayal ettiklerimizmiþ. Doðuþ-

Hadi onu yaptýnýz bari kýlýç tutan ellerine biraz kas ekleseydiniz, belki fiziki güç olarak, özellikle hemcinslerine yönelik þiddete
karþý sembollükte olsa bir “caydýrýcýlýk” katabilirdi.
Yukarýda hukuku biraz irdeledik, aradýðýmýz bu deðil… Adalet arýyoruz evet adalet…
Hani çevremizde hep baðýrýrlar ya? Kulaklarýmýzýn aþina olduðu sloganlaþan kelime…
Neymiþ aradýðýmýz birde ona bakalým.
3837:);
Kanun hükmü (Türkiye Türkçesi Aðýzlarý Sözlüðü )
Oldu mu þimdi? Nereyi arasak karþýmýza devletin zoru mu çýkacak? Yok mu evrensel hukuk diye bakalým diyoruz, yok muþ…
Bilmem hangi çaðlardayýz teknoloji, bilimsellik adýna insanlar çok ilerlemiþken ve
bu alanlarda bir evrensellik yakalanmýþken
hala adalet roma çaðýndan gelememiþ, evrensel çaðdaþ bir yapýya kavuþamamýþ.
Devlet adýna 17000 faili belli cinayet iþlenir, zamanýn baþbakaný çýkar “kurþunu
atan þereflidir” der, savaþ uçaklarý kalkar sivil yurttaþlarýný hedef gözeterek bombalar,
zamanýn baþbakaný çýkmaz “kan parasý”na

tan gelen vicdan denilen deðermiþ. Birde þu
vicdanýn tanýmýna bakalým;
(6 839
/  ;3 
% ;:  
Kiþiyi kendi davranýþlarý hakkýnda bir
yargýda bulunmaya iten, kiþinin kendi ahlak
deðerleri üzerine dolaysýz ve kendiliðinden
yargýlama yapmasýný saðlayan güç.
% ;/
Kiþiyi kendi davranýþlarý hakkýnda bir
yargýda bulunmaya iten, kiþinin kendi ahlak
deðerleri üzerine dolaysýz ve kendiliðinden
yargýlama yapmasýný saðlayan güç.
Ýþte içimizde her zaman aradýðýmýz,
farklý kavramlarla ifade etmek istediðimiz
bu olsa gerek. Artýk dönemden döneme deðiþen, hüküm – et’lerden hükümetlere farklýlýk gösteren deðil, diðer bilim dallarý gibi,
saðlýk gibi, teknoloji gibi evrensel norm ve
deðerler kazanacak tanýma ihtiyacýmýz var.
Birey(ler), toplum(lar), devlet(ler), parada
pulda sýnýrlarý aþýp birlikler oluþturabiliyorsa, hukukta da bu saðlamalýdýrlar.
Galiba aradýðýmýz bu. Özeleþtiri ve buna
dayalý yeni çaðdaþ bir hukuk… Þu sembolize
Vildan’ý narince tutup bir yere oturtarak ortasýndan kambur vermek, yeniden isim koymak. Vicdan
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Doðuda çocuk olmak; tarifini þaþýrmýþ
cümlelerle hayata merhaba demektir. Thomas
Hobbes’ýn bir sözü var “korku ve ölüm ikiz kardeþimdir” der. Ýþte doðuda çocuk olmak korku ve ölümle ikiz kardeþ olmak demektir. Hayatýn bir baþlangýç olduðunu ve yokluktan varlýða doðru bir yaþam mücadelesi olduðunu biliyoruz. Eþitsizliðin ve adaletsizliðin kol gezdiði
bu hayatta çocuk olmak ne demek, iþte bilip de
unuttuðumuz bu…
Önyargýlarla
beslenmiþ bir zihniyet bunu bilmez. Hayat zýtlýklardan ibarettir. Týpký Doðu
ve Batý kavramlarý
gibi... Burada önemli olan bu zýtlýklarýn
farkýnda olabilmektir, doðrunun ola-

bilmesi için yanlýþýn
da olmasý gerektiði gibi… Kalýplaþmýþ
bir düþünce kavramý
var. Artýk bu kalýplardan, tabulardan
kurtulalým. Bir ülke
ancak zýt olan fikir ve
düþüncelerle geliþir.
Karþýnýzdakinin düþünceleri yanlýþ olsa da; ona fýrsat verilmeli ki,
düþünceler doðruluk deðeri kazansýn, geliþsin.
Gelin doðuyu ve doðunun gökyüzündeki yýldýzlarý olan çocuklarýný, dünyasýný tanýyalým, kucaklayalým, sevelim. Dýþlamak, umursamamak umut ýþýklarýný söndürür. Gündüz
mum ýþýðýyla saklanacak yer aramayalým. Her
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ne kadar bir ýzdýrap ve haksýzlýk çemberi sarsa
da doðunun çocuklarýný, onlar çemberin dýþýna
çýkmaya fedakârlýklarýnýn simgesi olan umutlarýný kesmediler, kesmeyecekler de.
Doðuda çocuk olmak bana sorarsanýz;
terazinin iki kefesi gibidir. Bu terazinin iki kefesini dengede tutacak güç devlettir. Bugün
Türkiye’de bu iki kefeyi Doðu ve Batý kefesi yapmýþlar. Kefenin yukarýsýnda kalan Batý, aþaðýsýnda kalan ise Doðudur. Doðu kefesinin aþaðýda kalmasýnýn nedeni iþte bu önyargýlý zihniyettir. Uðranýlan haksýzlýklar, adaletsiz ekonomik daðýlým ve yapýlan eþitsizliklerden kaynaklanmaktadýr.
Doðu’da çocuk olmak, gökyüzünden geçen F-16’ya el sallarken günün birinde o
F-16’lardan üzerine bombalar yaðdýrýlacaðýnýn
farkýnda olmamaktýr. Cudi Dað’ýndan esen soðuða aldýrmayýp tüm sýcakkanlýlýðýnla gülmektir. Kýþ günü kara bata çýka dizlerine kadar çorabýný çekip lastik ayakkabýyla öðretmeni yetersiz okula gitmektir.
Doktorsuzluktan inim
inim inleyip iyileþmeyi beklemektir. Hep hor
görülmektir.
Benim için doðuda çocuk olmak ayrýca-

lýktýr. Bu yüzden
deðil mi ki güneþ
doðunca ilk onlarýn yüzlerine güler.
Ýþte o an her
þeye bedel.
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15 yýl önce, belli ki bir gece yarýsý bu þahýs evden
alýnmýþ, pantolonunu dahi giymesine müsaade
edilmemiþti. Zira üzerinde gömlek, pijama ve
çorabý vardý. Þahsa ilk önce iþkence etmiþlerdi.
Kolunu kýrmýþlardý. Daha sonra kafasýna iki
kurþun sýkýlarak infaz edilmiþti.
 ' +"
009 yýlýnýn yazýydý. Hatýrladýðým
kadarýyla temmuz ayýydý. Havanýn en sýcak olduðu öðlen vaktiydi. Telefonum çaldý. Arayan Baro Baþkanýmýz Avukat Nuþirevan ELÇÝ’ydi. Bana yeni
yapýlan hastanenin aþaðýsýnda, bir kazý çalýþmasýnýn olduðunu, galiba bir ceset bulunduðunu söyledi. Baro adýna gidip bakmamý ve hakkýnda bilgi edinmemi söyledi.

2

Ben de arabama atlayarak olay yerine gittim. Kazýnýn yapýldýðý yerin etrafýna
güvenlik þeridi çekilmiþ, polis hiç kimsenin olay yerine girmesine müsaade etmiyordu. Ben de olay yerine gitmek istedim,
ancak polis bana da izin vermedi. Tam o



esnada Avukat Abdullah Ümran EKÝNCÝ de
olay yerine geldi.
Bize izin verilmeyince nöbetçi savcýyý arayarak, baro adýna kazý çalýþmalarýný
gözlemlemek istediðimizi bildirdik. Nöbetçi savcý bu talebimizi uygun görerek, polislere bizim olay yerine girmemiz için talimat verdi.
Kazýlar sonucu bir insan iskeleti çýkarýlmýþtý. Ýskeletin bütün parçalarý bir bütün oluþturacak þekilde bir araya getirilmiþti. Ýskeletin hemen yanýnda bir gömlek,
bir pijama, iki çift çorap ile bir çuval kalýntýsý vardý.

ÞIRNAK BAROSU BÜLTENÝ
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O esnada görevli memurun çorabý baþ
aþaðý sarkýtmasýyla çoraptan ayak kemikleri döküldü. Donup kaldým. Gördüðüm
manzara karþýsýnda tüylerim diken diken
oldu.
Gözlerim gömleðe takýldý. Dikkatlice baktýðýmda gömleðin kol kýsmýnýn dirsek hizasýnda bir yýrtýk olduðunu fark ettim. Dayanamadým görevli memura ‘koldaki bu delik nedir’, dedim? Görevli me-

lýkla baðdaþtýrmak mümkün mü?
O arada görevli doktor da olay yerine gelmiþti. Doktor, kafatasýný eline aldý.
Ben de dikkatlice izliyordum. Kafatasýnýn
sað kulak hizasýnda iki delik vardý. Sol kulak hizasýnda ise geniþçe bir delik bulunuyordu. Doktora sordum ‘bu delikler nedir?’
Doktor bana delikleri göstererek “þahsýn sað kulak hizasýndan iki kurþun sýkýlmýþ, sol kulak hizasýndan çýkmýþtýr”. dedi.
Bu sözler kan donduracak türden
sözlerdi. Çünkü ilk önce iþkenceye maruz kalmýþ, sonra da kafasýna iki kurþun sýkýlmýþtý.
Öldürülen þahsýn gömleði, pijamasý ve çoraplarý saðlamdý. Yani
yýpranmamýþtý. Doktora bu nasýl
olur diye sordum? Doktor, kemiklerin yanýndaki parçalanmýþ, çoðu
yok olmuþ bir pamuk çuval kalýntýsýný göstererek; ‘þahsý öldürüp bu
çuvala koymuþlar. Sonra burada
bir çukur kazýyýp geliþigüzel içine
atmýþlar. Üzerini tekrar toprak ile
örtmüþler.’ dedi. Yani bir faili meçhule ait kemikler ve giysilerdi gördüklerim. Cesedin 15 yýllýk olduðu
ve öldürülürken þahsýn 25-28 yaþlarýnda olduðunu söyledi doktor.

murun cevabý halen kulaðýmda çýnlamaktadýr. “Muhtemelen öldürülmeden iþkence yapýlmýþtýr”. Gömleðin yýrtýk hizasýndaki kol kemiklerini göstererek, “bir kýrýlma var”, dedi. Yani þahsý öldürmeden önce
vahþice bir iþkenceye tabi tutmuþlar.
Þahsýn pijamasýna baktým. Yine oradaki görevliye ‘pantolonu yok muydu’ diye
sordum. Memur kazý yerinde pantolonun
çýkmadýðýný söyledi ve ekledi, “þahsý muhtemelen gece yarýsý evden almýþlardýr. Zira
pantolon giymesine müsaade edilmemiþtir”. Vahþice bir durum… Ýnsanlarý gece
yarýsý evlerinden, belki de eþinin yanýndan
alýp, bir yerlerde iþkence edip, sonra öldürüp böyle çukurlara atmak... Bunu insan-
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15 yýl önce, belli ki bir gece yarýsý bu þahýs evden alýnmýþ, pantolonunu
dahi giymesine müsaade edilmemiþti. Zira
üzerinde gömlek, pijama ve çorabý vardý.
Þahsa ilk önce iþkence etmiþlerdi. Kolunu
kýrmýþlardý. Daha sonra kafasýna iki kurþun sýkýlarak infaz edilmiþti. Sonra da cesedi bir pamuk çuvalýna koyup oradaki çukura atmýþlardý.
Görevli memurlar kemikleri usulüne
uygun olarak alýp ilgili mercilere gönderdiler. Sonra bu kemiklerle ilgili bir bilgi edinemedim. Kime ait olduðunu öðrenemedim. Hayatýmda unutmayacaðým bir gündü. Zira gördüðüm bölgede iþlenen binlerce faili meçhulden sadece biriydi…
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Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde 40,000 dokuma iþçisi daha iyi çalýþma koþullarý istemiyle bir tekstil fabrikasýnda greve baþladý. Ancak polisin iþçilere saldýrmasý ve iþçilerin fabrikaya
kilitlenmesi, arkasýndan da çýkan yangýnda iþçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamamasý sonucunda
çoðu kadýn 129 iþçi can verdi. Ýþçilerin cenaze törenine 100
bini aþkýn kiþi katýldý.

8

6-27 Aðustos 1910 tarihinde Danimarka’nýn Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale baðlý kadýnlar toplantýsýnda (Uluslararasý Sosyalist Kadýnlar Konferansý) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikasý yangýnýnda ölen kadýn iþçiler anýsýna 8 Mart’ý “Dünya
Kadýnlar Günü” olarak kutlanmasý önerisini getirdi ve öneri oybirliðiyle kabul edildi.
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$FÜODUÜ
RUWDNODíWÜUPDN
06"%%%!@

.ÖUWÁH 7ÖUNÁH /D]FD ¡HUNH]FH YH
ELUÁRNGLOGHDQQHOHUD\QÜDFÜ\ÜRUWDNODíWÜ
UÜ\RUODU1H\D]ÜNNLKHUJÖQELUDQQHQLQ
HYODGÜQÜGDKDND\EHGL\RUX]%XQFDDFÜ
\DUDðPHQDQQHOHULQLÁLQGHNLEDUÜíXPX
GXEL]OHUHGH\DUÜQODUDEDNDELOPHXPXGX
YHUL\RU%DUÜíPHíDOHVLQLQGDKDGDDOHY
OHQHUHN JÖÁOHQGLðL \DUÜQODUGD DQQHOHUL
PL]]ÜOJÜWODUODGÖQ\DQÜQHQJÖ]HOGLOLQLQ
EDUÜíGLOLROGXðXQXKD\NÜUDFDNODUGÜU\ÜO
ODUGÜUKD\NÜUGÜNODUÜJLELe
$\íHQ *UXGD o+HU DQQH EHQLP JLEL
GÖíÖQÖ\RUGXU DNVL PÖPNÖQ GHðLO +HU
DQQH EHQLP JLEL EDUÜí LVWL\RUGXUp GL\RU
<ÜOODUGÜU VDYDíWDQ QHPDODQDQ JÖUXKODU
GÜíÜQGD KHU ELU ELUH\ \HQLGHQ XPXWODQÜ
\RU+HUDQQHNDOEL\HQLELUXPXWGHPHN
ÁÖQNÖe
.LP QH GHUVH GHVLQ VL\DVHWÁLOHULQ
PHG\DÖ]HULQGHQJÖÁVDYDíÜLOHÁÐ]ÖOPH
\HFHN EX VRUXQ %LU \DQGDQ oVDYDí \RN
WXUp GL\HQOHU ELU \DQGDQ GD oEDUÜípWDQ
EDKVHGL\RU (YHW .ÖUW VRUXQX YDU HYHW
\ÜOODUGÜUÁHíLWOLER\XWODUÜLOHVÖUHQNLUOLELU
VDYDíYDU%XVRUXQXNDEXOHWPHNLÁLQLOOD
.ÖUW LOOD PXKDOLI LOOD VÜUD GÜíÜ ROPDQÜ]
JHUHNPL\RU+DQLGHUOHU\DJÐUÖQHQNÐ\
NÜODYX]LVWHPL\RU+DPDVHWHGHEL\DWÜLOH



oYDWDQPLOOHW6DNDU\DpLOH\ÜOODUGÜUX\X
WXODQKDONÜQDUWÜNEXQXPDUDODUDNDQPD
GÜðÜJÖQJLELRUWDGD
.ÖUWOHULQYDWDQGDíRODUDNNDEXOJÐU
PH\LLÁHUHQKDNOÜWDOHSOHULNDUíÜODQPDGÜðÜ
VÖUHFHLNLKDONDUDVÜQGDHíLWOLNWHQEDKVH
GHELOHFHNPL\L]"1H7ÖUNQHGH.ÖUWKDO
NÜ VDYDí LVWL\RU 3HNL QHGHQ GHYDP HGL
\RUEXNLUOLVDYDí"(PLQROXQEXLíLQÁÐ
]ÖPÖQÖDQQHOHUHEÜUDNVDODUGÜEXQFD\ÜO
GÜU \DíDQDQ ND\ÜSODUÜQ KLÁELULVL \DíDQ
PD]GÜ %LU DQQH 7ÖUN ROVXQ .ÖUW ROVXQ
GLOLNLPOLðLQHROXUVDROVXQELUGLðHUDQ
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QHQLQ\ÖUHðL\DQVÜQLVWHPH]¡ÖQNÖREL
OLU HYODW DFÜVÜQÜQ GÖQ\DGDNL EDíND KLÁELU
DFÜ\DEHQ]HPHGLðLQLEDíNDKLÁELUDFÜQÜQ
EXGHQOL\ÖUHN\DNPDGÜðÜQÜe
$ðOD\DQODU \ÖUHðL \DQDQODU KHU ]D
PDQ DQQHOHU %LULVL DVNHULQH ELULVL JH
ULOODVÜQD DðOÜ\RU 7HOHYL]\RQODUGD KDEHU
SURJUDPODUÜÐOHQHYODWODUGDQEDKVHGL\RU
2ðOXQX DVNHUH JÐQGHUHQ DQQH GH RðOX
NÜ]ÜGDðGDRODQDQQHGHHOL\ÖUHðLQGHL]
OL\RUWHOHYL]\RQODUÜ\DHYODGÜPVDGL\He
ñNL DQQH\L \DQ \DQD JHWLUGLðLPL]GH JÐ]
OHULQGHNLDFÜ\ÜLÁOHULQGHNLÐINH\LYHJÐ]
\DíODUÜQGDNLHYODWODUÜQÜD\ÜUPDNPÖPNÖQ
PÖ"+HUEDUÜíWDQEDKVHGLOGLðLQGHDQQH
OHULQ\ÖUHðLQHXPXWVHUSLOL\RU$UWÜN\RO
JÐ]OHPH\HFHNOHULQH LQDQÜ\RUODU %ÜUD
NÜQHYODGÜDVNHUOLN\DíÜQDJHOPLíDQQH\L
RðOX\HQLGRðPXíELUDQQHGDKLNRUNPD
\DEDíOÜ\RU(YODGÜPÜQDVNHUOLN\DíÜJHOH
FHNYHEHQRðOXPXELUELOLQPH]H\ROOD\D
FDðÜP GL\He %DUÜí YH KX]XU LÁLQGH NDQ
GÐNÖOPHGHQ\DíDPDNYDUNHQKDQJLDQQH
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HYODGÜQÜELOHELOHÐOÖPHJÐQGHULU"+DQJL
\ÖUHNGD\DQÜUHYODWDFÜVÜQÜQYHUPLíROGX
ðXNHGHUH"
+HUJHFHHYODGÜPGÐQHUGL\HEHNOH
\HQDQQHOHUKHUJÖQHYODGÜLÁLQíDIDNVD
\DQ DQQHOHU VDGHFH HYODWODUÜQÜQ NHPLN
OHULQLLVWH\HQDQQHOHUHYODWODUÜQÜQQHGHQ
ÐOGÖUÖOGÖðÖQÖ ELOPH\HQ DQQHOHU HYODW
ODUÜQÜQ RQ \ÜOODUGÜU ND\ÜS ROPDVÜQD UDð
PHQ GÐQHFHðL DQÜ EHNOH\HQ DQQHOHU JH
OLQ KHS ELUOLNWH DNDQ NDQD GXU GL\HOLP
%L] NDGÜQODU RODUDN KDONODUÜQ NDUGHíOLðL
LÁLQYHDQQHOHULQJÐ]\DíODUÜQÜGLQGLUPHN
LÁLQPÖFDGHOHHGHOLP%XJÖQDFÜODUÜPÜ]
GD RUWDNODíDELOLU DFÜODUÜPÜ]GD ELUELULPL
]HHOX]DWDELOLUVHN\DUÜQODUÜKHSELUOLNWH
RPX]OD\DELOLUL]
%XÖONHELUDQQHQLQGDKDJÐ]\DíODUÜ
QÜNDOGÜUDPD]$QQHOHULPL]LQNDKNDKDOD
UÜLOHÁÜQOD\DQ\DUÜQODULÁLQJHOLQDFÜODUÜ
PÜ]ÜRUWDNODíWÜUDOÜP
ìÜUQDN%DURVX.DGÜQ9H¡RFXN+DN
ODUÜ0HUNH]L%DíNDQÜ
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.ÖUWWDULKLQGH
NDGÜQ
0&*"

.DGÜQ\DíDGÜðÜ WRSOXPXQ Ð]QHVLGLU
7RSOXPXQ KHU DODQÜQGD NDGÜQ ER\ JÐV
WHUPLíJHUHNWRSOXPXQLQDQÜíÜQGDQNÖO
WÖUÖQHJHUHNVHDKODNÜQGDQ\DíDPYHDQ
OD\ÜíODUÜQ íHNLOOHQPHVLQH ELUÁRN KXVXVWD
ÁRN ÐQHPOL ELU NRQXPD VDKLS ROXS WRS
OXPX YH WRSOXPXQ JHOHFHðLQL íHNLOOHQ
GLULU.DGÜQODU ELU WRSOXP LÁLQ EX NDGDU
ÐQHPOL\NHQQH\D]ÜNNLNDGÜQÜQEXNRQX
PX\HWHULQFHDQODíÜOPDPÜíYHELUÁRNWRS
OXOXNWD NDGÜQ JHUL SODQD LWLOPH\H ÁDOÜíÜO
PÜíWÜU.ÖUWNDGÜQÜLVHPÖFDGHOHFLUXKX\
ODWDULKLQKHUGÐQHPLQGHÐQHPOLJHOLíPH
OHUOHWDULKWH\HULQLDOPÜíWÜU%XUROGHR\
QDPDODUÜQÜQ HQ EÖ\ÖN QHGHQL LQVDQOÜðÜQ
EDíODQJÜÁ\HULRODQNDGLP0H]RSRWDP\D
%ÐOJHVLnQGH\DíDPÜíROPDODUÜGÜU.ÖUWND
GÜQÜ KHU ]DPDQ FHVDUHWL\OH \LðLWOLðL\OH
GXUXíX\ODIHGDN¼UOÜðÜ\ODYHELOJLVL\OHWD
ULKWHÐQHPOL\HUOHUGHEXOXQPXíWXU
.ÖUW WDULKLQH EDNÜOGÜðÜQGD NDGÜQ
NLPL ]DPDQ VDYDíODUGD ÐQ VDI WXWPXí
NLPL ]DPDQODUGD DíLUHWOHULQ EDíÜQD JHÁ
PLíYHRDíLUHWL\ÐQHWPLíWLUYH\DNLPL]D
PDQODUGDGDFLQVL\HWPÖFDGHOHVLQLYHUH
UHN NHQGLVLQL WRSOXPD NDEXO HWWLUPH\H
ÁDOÜíPÜíWÜU
.ÖUW.DGÜQODUÜQÜQNRQXPX.ÖUWWRS



OXPXQGDNL WDULKVHO DíDPDODUD JHOLíPH
OHUHGHðLíLPOHUHJÐUHIDUNOÜOÜNODUJÐVWHU
PLíWLU.ÖUWNDGÜQÜXOXVGHYOHWLROPD\DQ
ELU WRSOXOXðXQ DQD ÐðHVL YH WD\LQ HGLFL
XQVXUXRODUDNNRQXPXJHUHðLGLðHUWRS
OXPODUÜQ NDGÜQODUÜQGDQ IDUNOÜOÜNODU JÐV
WHUPLíWLU %X JHOLíPHOHU YH GHðLíLPOHU
DUDVÜQGD GD .ÖUW .DGÜQODUÜ FHVXUFD JÖÁ
OÖELUíHNLOGHPÖFDGHOHHWPLíEXPÖFD
GHOHVLQHD]LPOHYHGDKDFHVXUDGÜPODUOD
GHYDPHWPLíWLU%XJÖÁOÖYHFHVXUDGÜP
ODUÜQGDQYD]JHÁPH\LSKD\DWÜQÜQKHUDOD
QÜQGDJHOLíWLULOLSGDKDHWNHQKDOHJHOPLí
WLU
%XNDGLPEÐOJHGHVÖUHJHOHQKHUDFÜ
\ÜRQODU\DíDPÜíYHKHUDFÜRQODUÜROJXQ
ODíWÜUDUDN ÐUJÖWOHQPH\H JÐWÖUPÖíWÖU
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¡ÖQNÖ.ÖUW.DGÜQÜQGDEDðÜPVÜ]YHÐ]JÖU
ROPD WXWNXVX JHOLíPLíWLU .ÖUW .DGÜQÜQ
EXÐ]JÖUYHEDðÜPVÜ]UXKDVDKLSROPDVÜ
NHQGLVLQLELUÁRNDODQGDJÐVWHUPLíWLU.DUD
)DWPD )DWD5Hí 0HU\HP;DQ0LQD+D
QÜPYH.ÖUW'LOLQLQEXJÖQHNDGDUJHOPH
VLQGHEÖ\ÖNNDWNÜODUÜRODQ5HZíHQ%HGLU
[DQYH1HVULQ%HGLU[DQJLELGDKDÁRNÐU
QHNOHQGLUPHOHU\DSÜODELOLU
%X ÐUQHNOHUH EDNÜOGÜðÜQGD GD .ÖUW
.ÖOWÖUÖQÖQ EXJÖQH NDGDU VÖUH JHOPH
VLQLQ HQ DQD HWNHQL NDGÜQGÜU.ÖUW .DGÜ
QÜHYLQGHÁRFXNODUÜQDNHQGLDQDGLOLQLÐð
UHWHUHNYHNRQXíDUDN.ÖUW'LOLQLQJÖQÖ
PÖ]HJHOPHVLQLÐUIYHDGHWOHUL
QL\DíDPÜQDELUHELUX\JXOD\DUDN
EX íDKHVHU NÖOWÖUÖQ JÖQÖPÖ
]H NDGDU JHOPHVLQL VDðODPÜíWÜU
%X GD JÐVWHUL\RU NL NÖOWÖU GH
PHNNDGÜQGHPHNWLU9DUROPDN
GHPHN NDGÜQ GHPHNWLU %X YDU
ROXíQHGHQL\OH.ÖUW.DGÜQÜKHP
NHQGLQL KHP GH WRSOXPXQX ND
EXOHWWLUPLíYHWRSOXPXQXQVÖUH
JHOPHVLQLVDðODPÜíWÜU
%LU WDUDIWDQ VL\DVHWHQ YDU
RODQVDYDíODPÖFDGHOHHWPLíGL
ðHU WDUDIWDQ NHQGL FLQVL\HW VD
YDíÜQÜ YHUPLíWLU .ÖUW NDGÜQODUÜQÜQ VDGH
FH VÜFDN ÁDWÜíPD RUWDPODUÜQGD EHGHQOHUL
YHUXKODUÜDOWÖVWROPDGÜKD\DWODUÜQÜQKHU
HYUHVLQGH .ÖUW ROPDN YH NDGÜQ ROPDN
WDQGROD\ÜD\UÜPFÜOÜðDYHEDVNÜODUDPDUX]
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NDOGÜODU%ÐOJHGHYDURODQVDYDíQHGHQL\OH
HQ EÖ\ÖN DFÜODUÜ \DíD\DQODU .ÖUW .DGÜQ
ODUÜGÜU2QODUDQDRODUDNHYODWODUÜQÜ\LWLU
PLí FDQODUÜQGDQ FDQ NRSPXíWXUHíOHULQL
ND\EHGHUHNHYOHULQLQKHPNDGÜQÜKHPGH
HUNHðL ROPDN ]RUXQGD EÜUDNÜOPÜíODUGÜU
*HUHNVLVWHPYHJHUHNVHWRSOXPWDUDIÜQ
GDQNHQGLOHULQH\DSÜODQELUÁRNGD\DWPD
\D DOGÜUPDGDQ KHU ]DPDQ R PÖFDGHOHFL
UXKX YH GLUHQLíL\OH KHU íH\LQ ÖVWHVLQGHQ
JHOHELOPLíOHUGLU%XGDJÐVWHUL\RUNLKLÁ
ELU]DPDQD\UÜPFÜOÜNODUDYHEDVNÜODUDER
\XQHðPH\LSNHQGLPÖFDGHOHVLQLYHUHUHN
D\DNWDNDOPD\ÜEDíDUPÜíWÜU
.ÖUW NDGÜQÜ SROLWLN ÁDOÜíPDODUGD \HU
DOPÜíÁHíLWOLNDGÜQGHUQHNOHULDÁÜOPÜíH\
OHPYHHWNLQOLNOHUGHNHQGLÐ]JÖULUDGHVL\
OHEXOXQDUDNGDKDÁRNÐ]JÖUOHíWLðLQLGX
\XPVDPÜíWÜU.DGÜQODUÜPÜ]ÜQEXJÖQHND
GDU NL PÖFDGHOHFL WDYÜUODUÜ LOHUOH\HQ GÐ
QHPOHUGH .ÖUW NDGÜQÜQ WRSOXPGD ÁRN
GDKDHWNLQUROR\QD\DFDðÜQÜQJÐVWHUJHVL
GLU
.ÖUW NDGÜQÜ JHÁPLíWH ROGXðX JLEL
íLPGL GH EDUÜíÜ Ð]JÖUOÖðÖ YH WRSOXPX

QXQ LOHUOHPHVLQL VDðOD\DFDN HQ DQD HW
NHQGLU7ÖUNL\Hn\HEDUÜíÜQNDGÜQODUÜQHOOH
UL\OHJHOHFHðL LQDQFÜ\OD WÖP NDGÜQODUÜ VH
ODPOÜ\RUX]
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0(5<(0;$1

0HU\HP;DQGLVDODnDQGHOLEDMDUÄìLUQH[JXQGÄ'ÄUJXOÄML
GD\ÈNEÕ\H+LQHNUHZíHQEÈUMÈGL\DUGLNLQNXHZML1LVÄEÈQDQMÈìD[Ä
\H/ÄEHOÄUDVWÈHZHNX0HU\HP;DQML0DOEDWHNH%RWDQÈ\HÕHZML
JXQGÄ'ÄUJXOÄNXHYJXQGJLUÄGD\ÈìLUQH[Ä\H/LJXQGÄ'ÄUJXOÄQDYÄ
0HU\DP;DQÄ3RUÄ\H.HÁD0LKHPHG(KPHGÄ%RWÈ\H0HU\HP;DQGL
QDYDKHOEHVWYDQQLYÈVNDUKXQHUPHQGNLODPEÄMÕGHQJEÄMDQGHFLKH
NHWD\EHWJLUWL\H'LVDODnDQGHPDOEDWD0HU\HP;DQÄML'ÄUJXOÄ
NRÁGLNLQÕEHUELURMDYD\ÄZHODW 6XUÈ OLEDMDUÄ4DPLíORELFLKGLELQ
(ZEL[RUWHNHMLPDOD%HGÈU[DQL\DQUHGL]HZLFHOÄ]HZDFDZÄÕ[RUWÄ
%HGÈU[DQÈ]ÄGHGRPQDNH3LíWÈGHPHNÄZÄ[ZHJLKDQG0ÕVLOÄMLZLUMÈ
EHUEL%H[GD\ÄYHÁÕÕGLPDODNHÁDDSÄ[ZH(OPDV;DQ0LKHPHGÄEL
FLKEÕ(OPDV;DQMLQHNHGHZOHPHQGÕZHODWSDUÄ]EÕ'HUL\HPDOD[ZH
MLKHPÕKXQHUPHQGÄQNXUGUHYHNÈUÈEÕ
0HU\HP;DQMLVDODnDQKH\DVDODnDQWLPOLUDG\R\ÄQ
NXUGÈ GH [HELWL\H Õ GL YÄ QDYEHUÄ GH MÈ VWUDQÄQ [ZH OL VHU THZDQ WR
PDUNLUL\H'LVDODnDQGH0HU\HP;DQ6HÈG$[D\Ä&L]LUÈ+HVHQÄ
&L]LUÈ(OPDV;DQ5HVXOÄ*LUGÈÕJHOHNGHQJEÄMÄQGLQOLGRUDKHYNRP
EÕQÕOLVHUÁDODNL\ÄQKXQHUÈ\HNEL\HNNHWLQH]PÕQÄQGHQJÕVWUDQDQ
0HU\HP;DQ\HNHPÈQMLQDNXUPDQFHNXGHQJÄ[ZHOLVHUTHZDQWRPDU
NLUL\H'LEÄMLQ0HU\HP;DQGLVDODnDQGHOLQH[ZHí[DQH\D0ÕVLOÄ
ZHIDWNLUL\HÕOLJRULVWDQD0HURIDOLEDMDUÄ%H[GD\ÄKDWL\HYHíDUWLQ
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%LUNÖUWNDGÜQÜQGDQ
LQVDQOÜðDPHNWXS
0+&)+%(

%HQELU.ÖUWNDGÜQÜ\ÜPe
'DKD GÖQ\D\D JÐ]ÖPÖ DÁDU DÁPD]
NÜ]ÁRFXðXROGXðXPLÁLQLVWHQPH\HQÁRFXN
WXP$LOHGHEDEDPDYHHUNHNNDUGHíOHULPH
KL]PHWHWPHNLÁLQYDUGÜP'DKDÁRFXN\Dí
WD\NHQ\DQL\DíÜQGD\NHQíXNLíL\OHHYOH
QHFHNVLQGHGLOHUYHEHQLHYOHQGLUGLOHU686
780e
$UDGDQ\ÜOJHÁWL\LQHÁRFXN\DíWD\
NHQDQQHROGXP(YOLOLðLQYHDQQHOLðLQQH
ROGXðXQXDQODPD\DÁDOÜíÜUNHQELUGHEDN
WÜPNL\ÜOVRQUDHíLPEDíNDELUNDGÜQOD
GDKDHYOHQGLYHDUWÜNELUGHNXPDPYDUGÜ
ñíWHEHQRJÖQÐOGÖP6L]VHYGLðLQL]LEDí
NDVÜ\ODSD\ODíPDNQDVÜOELUGX\JXGXUELOLU
PLVLQL]"%HQÁRNL\LELOLULP3HNLELULQVD
QÜQD\QÜDQGDLNLD\UÜNLíL\LVHYHELOHFHðLQH
LQDQÜUPÜVÜQÜ]"%HQKDODDQODPÜíGHðLOLP
2\Ö]GHQ686780e
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%
%HQ
YH NXPDP GHIDODUFD HíLPGHQ
íLGGHW JÐUGÖN $PD EHQLP FDQÜP DFÜPÜ
\RUGXDUWÜNÁÖQNÖEHQ\DíD\DQELUÐOÖJL
EL\GLP686780e
%HQLPGRNX]XNÜ]ELULHUNHN\HGLÁR
FXðXPNXPDPÜQLVHGÐUGÖHUNHNEHíLNÜ]
GRNX]ÁRFXðXROGX%LUNÜ]YHHUNHNÁRFX
ðXPXKDVWDOÜNWDND\EHWWLP$ï/$0$',0
686780e
$LOHPHíLPYHWRSOXPGDQVRQUDVÜUD
GHYOHWWH\GL.Ð\OHULPL]ERíDOWÜOGÜHYLPGHQ
\XUGXPGDQWRSUDðÜPGDQNRSDUÜOGÜP1H
\DSDELOLUGLPNLDLOHPHYHHíLPHNDUíÜNR
\DPD]NHQ NRVNRFD GHYOHWH QDVÜO NDUíÜ NR
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\DELOLUGLP NL
.Ð\ÖPÖ]GHQ JÐÁ
HWWLNWHQVRQUDELU
NÜ]ÜP GDðD JLWWL
YHELUGDKDRQGDQ
KDEHU DODPDGÜP
$ï/$0$',0<ñ1(
686780e
.Ü]ODUÜPÜQ ND
GHUL GH EHQLP JLEL\
GL %DEDODUÜQÜQ LVWH
GLNOHULNLíLOHUOHYHNÖ
ÁÖN \DíWD HYOHQGLULO
O
GLOHU .Ü]ODUÜPGDQ EL
ULQLQHíLVÖUHNOLJÐ]DO
DO
WÜQD DOÜQÜ\RUGX 6L\D
VL GL\RUODUGÜ DPD EHQ
QHGHQ JÐ
]DOWÜQD DOÜQGÜðÜQÜ DQOD\DPÜ\RUGXP 2ð
OXP VHQL QL\H JÐ]DOWÜQD DOÜQÜ\RUODU GL\H
VRUGXðXPGD EDQD o<DGH .ÖUW ROGXðXP
YH.ÖUWÁHNRQXíPDNLVWHGLðLPLÁLQpGL\RU
GX$PDEHQ\LQHDQOD\DPÜ\RUGXP¡ÖQ
NÖEHQ.ÖUWnWÖPYH.ÖUWÁHGHQEDíNDELUGLO
ELOPL\RUGXP%XQGDQHNÐWÖOÖNYDUGÜNL
(QVRQXQGDRGDPDGÜP\ÜOÜQGDDV
NHUL JÐUHYOLOHUFH HYLQGHQ DOÜQGÜ YH R JÖQ
GHQEXJÖQHELUGDKDRQGDQ
GDQ
KDEHU DODPDGÜN .Ü
]ÜP HPQL\HWH DVNHUL
\H\H YH VDYFÜOÜðD JLGLS
EDíYXUPDVÜQD UDðPHQ
HíLQLQJÐ]DOWÜQDDOÜQGÜ
ðÜQÜNDQÜWOD\DPDGÜ'D
PDGÜPIDLOLPHÁKXOHJLW
PLíWL9HNÜ]ÜPELULGDKD
NXQGDNWD RODQ DOWÜ ÁRFX
ðX LOH EDí EDíD NDOPÜíWÜ

$PD R SHV HWPHGL GLUHQ
Q
GL YH WÖP ÁRFXNODUÜQÜ EÖ
Ö
\ÖWWÖ  .Ü]ODUÜQGDQ ELUL
L
QL HYOHQGLUGL RQXQGD  ÁR
F X ð X
ROGX$PDQH\D]ÜNWÜWRUXQXPGDD\QÜND
GHULSD\ODíWÜ2QXQGDHíLQHÐUJÖWÖ\HVLGH
GLOHU YH  \ÜO FH]D YHUGLOHU ìLPGL FH]DH
YLQGH YH WRUXQXPGD DQQHVL JLEL ÁRFXNOD



UÜ LÁLQ GLUHQL\RU 686
780e
$PD EX GHID
78
\DOQÜ]6860$',0NÜ
\D
]ÜPGD
WRUXQXPGD
]Ü
68678e
6
%LU JÖQ ELUL
EDQD QDVÜO WÖP EX
DFÜODUD GD\DQGÜðÜ
PÜVRUGXñíWHR]D
PDQ 6860$',0
.218ì780 2QD
GHGLP NL EHQ EX
KD\DWWD R NDGDU
ÁRN DFÜ \DíDGÜP
NLNXPDLOH\D
íDGÜP íLGGHW JÐUGÖP ÖÁ ÁRFXðXPX
ND\EHWWLP NÐ\ÖPGHQ WRSUDðÜPGDQ NR
SDUÜOGÜPÁRFXNODUÜPÜQDFÜODUÜQDRUWDNRO
GXP DPD NRQXíDPDGÜP ¡ÖQNÖ EDQD
VXVPDNÐðUHWLOPLíWL.RQXíPDND\ÜSWÜKHOH
EDíNDOGÜUPDN LV\DQ HWPHN DIIHGLOHPH]GL
ñíWHEX\Ö]GHQWÖPDFÜODUÜPÜYHJÐ]\DíODUÜ
PÜ\ÜOLÁLPHDNÜWWÜP
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o<HQLOPHN
.DGÜQODUp
0- 

7ÖUNL\HnGHKHUJÖQHQH]LNLNDGÜQÜQ
HíLEDEDVÜDðDEH\LNDUGHíLYH\DVHYJLOLVL
WDUDIÜQGDQÐOGÖUÖOGÖðÖ]DPDQODUGDQJH
ÁL\RUX].DGÜQD\ÐQHOLNíLGGHWLQVRQQRN
WDVÜRODQÐOÖPDUWÜNNDGÜQÜQNDGHULKDOL
QHJHWLULOHQFLQVHOVDOGÜUÜH]L\HWSVLNROR
MLN EDVNÜ YH GLðHU íLGGHW WÖUOHULQLQ DUDVÜ
QDJLUGLYHVLVWHPEXQDDOÜíPDPÜ]ÜVDðOD
\DFDN KHU WÖUOÖ FÐPHUWOLðL JHUHN VL\DVH
WLJHUHNVHPHG\D\ÜNXOODQDUDNJÐVWHUL\RU
¡ÖQNÖ VLVWHPLQ WDP WDNÜU LíOH\LíL WRSOX
PXQ VRUXQODU NDUíÜVÜQGD GX\DUVÜ] ND\ÜW
VÜ]ELUDOÜíÜOPÜíOÜNLÁLQHJLUPHVLQLJHUHNWL
UL\RU%XGXUXPVDGHFH7ÖUNL\HnGHGHðLO
íXDQGDNHQGLQLPRGHUQGL\HWDQÜPOD\DQ
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o%LUJÖQVL]LQGH\ROXQX]GÖíHUPHPOHNHWH
6L]GHJÐUÖUVÖQÖ]EXQODUÜNDGÜQODUGD
°GHYOHUL\HQLOPHNKHS
%ÜÁDNODNHPLNDUDVÜQGD
6XVPDNODDðODPDNDUDVÜQGD
<HQLOPHN
.DGÜQODUp
&HPDO6¶5(<$

YHNÖUHVHOOHíPHDGÜQDNHQGLÐ]GHðHUOHUL
QLD\DNODUDOWÜQDDODQQHUHGH\VHEÖWÖQÖO
NHOHUGHNHQGLVLQLJÐVWHUPHNWHGLU
.DGÜQ]DQQHGLOHQLQGDKDGRðUXVXÐð
UHWLOHQLQ DNVLQH PRGHUQ GÖQ\D LOH GDKD
ID]ODÐ]JÖUOHíWLULOPHPLí\DGDGDKDID]OD
GHðHUHYHKDNNDVDKLSNÜOÜQPDPÜíWÜU0R
GHUQGÖQ\DHQID]ODIHRGDO]LKQL\HWLQNÐ
OHOHíWLUGLðLNDGÜQDmVDKLELQLVHÁPHnÐ]JÖU
OÖðÖ WDQÜPÜíWÜU %Ö\ÖN YH \HQLOPH] JÖÁ
RGDNODUÜ GHYOHWL GLQL VL\DVHWL SDUD\Ü YH
WDELNLVDYDíÜNXOODQDUDNNDGÜQÜGDKDID]OD
JÖÁVÖ]OHíWLULSNHQGLQHPXKWDÁKDOHJHWLU
PLíYHNRQWURODOWÜQGDWXWPDNLÁLQIL]LNVHO
RODUDNRQGDQGDKDJÖÁOÖRODQHUNHðLQHOL
QHNÜUEDFÜNHQGLHOOHUL\OHYHUPLíWLU%XNR
QXPD JHWLULOHQ HUNHN \D]ÜPÜ]ÜQ EDíÜQGD
EHOLUWWLðLPL]NDGÜQÜQHQ\DNÜQÜQGDRODQHU
NHNOHUGLU%XHUNHNOHULÁLQNDGÜQODUODRODQ
LOLíNLOHULQL EHOLUOH\HFHN RQODU GDKD GRð
PDGDQ KD]ÜU YH VLVWHPOL ELU íHNLOGH RUD
GDÐ\OHFHGXUDQGLQQDPXVSDUDYHNDGÜ
QÜQ REMHOLðLQL SHNLíWLUHELOHFHN ND\QDNODU
GDQ EHVOHQHQ HSH\FH JÖÁOÖ ELU PHNDQL]
PD YDUGÜU YH HUNHNOHU EX PHNDQL]PDQÜQ
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VDGÜNX\JXOD\ÜFÜODUÜGÜUODU¡ÖQNÖHUNHNOH
ULQWRSOXPGDNDEXOJÐUPHVLJÖÁOÖROPD
VÜ NDGÜQODU NDUíÜVÜQGD WDUDIÜQÜ EHOLUOHPH
VL\OHYHmNHQGLNDGÜQODUÜQDnEHNÁLOLNHWPH
VL\OHEDíOÜ\RUYHEXGXUXPÐ\OHSUDJPD
WLVWHðLWLPOHPHVOHNVDKLELROPDNODNDGÜ
QÜQLíKD\DWÜQDJLUPHVLQHPÖGDKDOHHWPH
PHNOHDíÜODFDNELUíH\GHðLOGLU
.DGÜQD \ÐQHOLN íLGGHW VRUXQX EDíÜQ
GDQVRQXQDNDGDUWDPDQODPÜ\OD\Ö]\ÜOODU
ER\XQFDJLWWLNÁHNDWÜODíDQELU]LKQL\HWVR
UXQXGXU %X VRV\RORMLN JHUÁHNOLNWHQ \ROD
ÁÜNDUDNVRUXQXELUEÖWÖQRODUDNGHðHUOHQ
GLUGLðLPL]GH7ÖUNL\HnGHYD]L\HWLGDKDL\L
NDYUD\DELOLUL] 7ÖUNL\HnQLQ WDUÜP WRSOX
PXQGDQ\DYDí\DYDíVÜ\UÜOÜSVDQD\LWRSOX
PXQDJHÁLíLQGHQNDGÜQD\ÐQHOLNíLGGHWGH
QDVLELQLDOPÜíWÜU.DGÜQÜQNÜUVDOYHPXKD
ID]DNDUNHVLPGHXðUDGÜðÜíLGGHWGDKDVLV
WHPOLYHGDKDDðÜUELUíHNLOGHPRGHUQND
GÜQÜQ GD Ö]HULQGH X\JXODQPD\D EDíODQ
PÜíWÜU .DGÜQÜQ HYGH EDEDVÜQGDQ DðDEH
\LQGHQ\DGDNRFDVÜQGDQJÐUGÖðÖíLGGHW
VRNDNWD ELQGLðL RWREÖVWH JLWWLðL EDNNDO
GDÁDOÜíWÜðÜLí\HULQGHIDUNOÜíHNLOOHUGHNHQ
GLVLQL JÐVWHUPLíWLU 7ÖUNL\HnGH VRQ \ÜOODU
GDEL]]DWVL\DVHWNXUXPXWDUDIÜQGDQNDGÜ
QD ELÁLOHQ URO EX NRQWUROVÖ]
QWUROVÖ] íLG
íLG
GHWLQGDKDGDDUW
PDVÜQDYH\D\JÜQ
ODíPDVÜQD QHGHQ
ROPXíWXU 'DKD
VRPXW ELU LIDGH LOH
VL\DVDO HUNLQ EÖ
WÖQ NDGÜQODUD DQQH
ROPDNDÁÁRFXNGR
ðXUPDVÜ NRQXVXQGD
VÖUHNOL ILNLU EH\DQ
HGLSGD\DWPDODUDYD
UDFDN íHNLOGH X\JX
ODPDODUGD EX
OXQPD YH NDGÜQÜQ EHGHQVHO Ð]JÖUOÖðÖQÖ
KLÁH VD\ÜS NÖUWDMÜQ \DVDNODQPDVÜ LÁLQ \D
VDOGÖ]HQOHPHOHU\DSPD\DÁDOÜíPDNDGÜ
QÜQWRSOXPVDOUROÖQÖQQHROPDVÜJHUHNWLðL
\ÐQÖQGHNLSROLWLNDVÜQÜRUWD\DÁÜNDUPDNWD



GÜU <DQL VL\DVHW NXUXPX  NDGÜQÜQ NDGÜQ
ROPDVÜQGDQ LOHUL JHOHQ GHðHUOHULQL NRUX
PDNUXKVDOYHEHGHQVHOÐ]JÖUOÖðÖQÖJÖ
YHQFHDOWÜQDDOPDN\HULQHNDGÜQDVÖUHN
OL  mX\JXQ LPDMODUn \DUDWPD\D ÁDOÜíPÜí YH
NHQGLVLQL NDGÜQÜQ EHGHQL KDNNÜQGD NDUDU
YHUPH\H \HWNLOL JÐUHFHN NDGDU ÁHNLQPH]
ELU WXWXP VHUJLOHU ROPXíWXU %X ]LKQL\HW
KDOL\OH mnHYLQ \DVDPD \ÖUÖWPH YH \DUJÜ
HUNLRODQHUNHNWHnnNHQGLVLQLGDKDmíLGGHWOLn
ELUíHNLOGHJÐVWHUPLí
WWLUYH\HQLOHQKHSND
GÜQODUROPXíWXU
G
6RQXÁ RODUDN
ELU GHðHUOHQGLUPH
GH EXOXQXUVDN ND
GÜQD X\JXODQDQ IL
]LNVHOíLGGHWLQND
GÜQÜQ XðUDGÜðÜ KHU
WÖUOÖWDFL]YHWHFD
YÖ]ÖQNDGÜQÜDíD
ðÜOD\DQKHUVÐ]ÖQYHÐOGÖ
ðO
UÖOHQKHUNDGÜQÜQIDLOLHUNHðLQNDGÜQGDQ
GDKD ID]OD JÖÁOÖ ROPDVÜQÜ VDðOD\DQ ND
GÜQÜQGDGDKD]D\ÜIROPDVÜQDQHGHQRODQ
YHEXGXUXPD]HPLQKD]ÜUOD\DQKHUNHVYH
KHUíH\GLU
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ìLGGHWLÐQOHPHN
HOLPL]GH
0$%0$0%

¶ONHPL]GH VRQ \ÜOODUGD NDGÜQD \ÐQH
OLNíLGGHWLQDUWWÜðÜYHNDGÜQODUÜQFLQD\HWOHUH
NXUEDQJLWWLðLJÐUÖOPHNWHGLU.DGÜQD\ÐQH
OLNíLGGHWLQNDGÜQODUYHHUNHNOHUDUDVÜQGD
NLHíLWOLNÁLROPD\DQJÖÁLOLíNLOHULQGHQND\
QDNODQDQWDULKVHOELUROJXROGXðXPXKDN
NDNWÜU%XJÖÁLOLíNLVLQLQGHQJHGHWXWXOPD
VÜLÁLQKHPGÖQ\DGDKHPGHÖONHPL]GH\D
VDOGÖ]HQOHPHOHU\DSÜOPDNWDGÜU$QFDNELU
ÁRN$YUXSDÖONHVLEXQXELUDGÜPLOHULJÐ
WÖUHUHNNDGÜQDSR]LWLID\UÜFDOÜNWDQÜ\DQND
QXQ YH GÖ]HQOHPHOHU \DSPD\D EDíODPÜí
WÜU <DUDGÜOÜí RODUDN D\QÜ IÜWUDWWD ROPD\DQ
NDGÜQ YH HUNHðLQ \DVDO YH ILLOL RODUDN HíLW
OHQHELOPHVL KDOLQGH NDGÜQD \ÐQHOLN íLGGH
WLÐQOHPHGHLOHUOHPHND\GHGLOHFHðLDSDÁÜN
RUWDGDGÜU 2OPDVÜ JHUHNHQ NDGÜQD \ÐQHOLN
íLGGHWLQRUWDGDQNDOGÜUÜOPDVÜJLELJÐ]ÖNVH
GHJÖQLWLEDUL\OHEXQXVDðODPDNPÖPNÖQ
JÐ]ÖNPHGLðLQGHQ íLGGHWH XðUD\DQ NDGÜQ
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ODUD \ÐQHOLN ÁDOÜíPDODUÜQ ROPDVÜ YH íLGGH
WHXðUD\DQODUÜQGDNRUXQPDVÜJHUHNPHNWH
GLU.DGÜQD\ÐQHOLNíLGGHWGHQGLðLQGHNDED
NXYYHWH GD\DQDQ íLGGHWWHQ EDKVHWPHN WD
PDPHQ\DQOÜíELUWDQÜPROXU.DGÜQD\ÐQH
OLN íLGGHW GHQLOGLðLQGH NDGÜQODUD IL]LNVHO
FLQVHOSVLNRORMLNYHHNRQRPLNDFÜYH\DÜV
WÜUDSYHUHQYH\DYHUHELOHFHNRODQFLQVL\HWH
GD\DOÜKHUWÖUOÖH\OHPYH\DEXWÖUH\OHP
OHUOH WHKGLW HWPH ]RUODPD YH\D NH\IL ROD
UDNÐ]JÖUOÖNWHQ\RNVXQEÜUDNPDDQODPÜQD
JHOGLðLYHELULQVDQKDNODUÜLKODOLYHNDGÜQ
ODUD\ÐQHOLND\UÜPFÜOÜðÜQELUELÁLPLROGXðX
EHOLUWLOPHOLGLU
<DVDODQODPGDVRQ]DPDQODUGDROXP
OXDGÜPODUDWÜOPDNWDROXSWD
ULKLQGHNDEXOHGLOHQ$LOHQLQ.RUXQPDVÜYH
.DGÜQD .DUíÜ ìLGGHWLQ °QOHQPHVLQH 'DLU
 6D\ÜOÜ .DQXQ NDGÜQD NDUíÜ íLGGHWLQ
ÐQOHQPHVLQGH HWNLQ ELU NDQXQGXU %X ND
QXQXQ X\JXODPDVÜQÜ VDðODPDN DPDFÜ\
OD2FDNWDULKLQGH6D\ÜOÜ$L
OHQLQ.RUXQPDVÜ9H.DGÜQD.DUíÜìLGGHWLQ
°QOHQPHVLQH 'DLU .DQXQD ñOLíNLQ 8\JXOD
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PD<ÐQHWPHOLðL\D\ÜQODQGÜ$QFDNNDGÜQOD
UÜPÜ]ÜQEXKDNODUGDQ\DUDUODQDELOPHVLLÁLQ
NDQXQXELOPHOHULKDNODUÜQÜQELOLQFLQGHRO
PDODUÜJHUHNPHNWHGLU.DQXQODUODNDGÜQODU
OHKLQH \DSÜODQ GÖ]HQOHPHOHU EX GÖ]HQOH
PHOHUGHQELOJLVDKLELRODQKDNODUÜQÜELOHQ
YH NXOODQDQ NDGÜQODU ROGXðXQGD DPDFÜQD
XODíDFDNWÜU 2 \Ö]GHQ ELUD] EX NDQXQGDQ
EDKVHGHOLPLVWHGLN
%X.DQXQNDSVDPÜQGD
ìLGGHW PDðGXUODUÜQD \ÐQHOLN .258
<8&87('%ñ5.$5$5/$5,
ìLGGHWX\JXOD\DQD\ÐQHOLN°1/(<ñ&ñ
7('%ñ5.$5$5/$5,X\JXODQPDNWDGÜU
.RUX\XFXWHGELUNDUDUODUÜ0ÖONL$PLU
YH +DNLP WDUDIÜQGDQ YHULOPHNWH ROXS JH
FLNPHVLQGH VDNÜQFD EXOXQDQ KDOOHUGH ED]Ü
WHGELUOHU NROOXN WDUDIÜQGDQ GD YHULOHELO
PHNWHGLU
0ÖONL$PLUWDUDIÜQGDQYHULOHFHNNRUX
\XFXWHGELUNDUDUODUÜ
%DUÜQPD\HULVDðODQPDVÜ
*HÁLFLPDGGL\DUGÜP\DSÜOPDVÜ
  5HKEHUOLN YH GDQÜíPDQOÜN KL]PHWL
YHULOPHVL
*HÁLFLNRUXPDDOWÜQDDOÜQPDVÜ
.UHíLPN¼QÜQÜQVDðODQPDVÜNRQXOD
UÜQÜLÁHUPHNWHGLU
*HFLNPHVLQGHVDNÜQFDEXOXQDQKDOOHU
GHNROOXNDPLUOHULQFHGHPÖONLDPLUWDUD
IÜQGDQYHULOHFHNNRUX\XFXWHGELUNDUDUODUÜ
QÜQYHPDGGHOHULQGH\HUDODQNDUDUODU
DOÜQDELOPHNWHGLU
+DNLP WDUDIÜQ
GDQ YHULOHFHN NRUX\X
FXWHGELUNDUDUODUÜ
  ñí \HULQLQ GH
ðLíWLULOPHVL
  .LíLQLQ HYOL RO
PDVÜ KDOLQGH PÖíWHUHN
\HUOHíLP \HULQGHQ D\UÜ
\HUOHíLP \HUL EHOLUOHQ
PHVL
   WD



ULKOLYHVD\ÜOÜ7ÖUN0HGHQL.DQXQXQ
GDNLíDUWODUÜQYDUOÜðÜKDOLQGHYHNRUXQDQNL
íLQLQWDOHELÖ]HULQHWDSXNÖWÖðÖQHDLOHNR
QXWXíHUKLNRQXOPDVÜ
  .RUXQDQ NLíL EDNÜPÜQGDQ KD\D
WL WHKOLNHQLQ EXOXQPDVÜ YH EX WHKOLNHQLQ
ÐQOHQPHVLLÁLQGLðHUWHGELUOHULQ\HWHUOLRO
PD\DFDðÜQÜQ DQODíÜOPDVÜ KDOLQGH YH LOJL
OLQLQ D\GÜQODWÜOPÜí UÜ]DVÜQD GD\DOÜ RODUDN
 WDULKOL YH  VD\ÜOÜ 7DQÜN
.RUXPD .DQXQX KÖNÖPOHULQH JÐUH NLPOLN
YHLOJLOLGLðHUELOJLYHEHOJHOHULQLQGHðLíWL
ULOPHVLNRQXODUÜQÜLÁHUPHNWHGLU
°QOH\LFL WHGELU NDUDUODUÜ LVH \DOQÜ]
FD KDNLP WDUDIÜQGDQ YHULOPHNWH ROXS JH
FLNPHVLQGH VDNÜQFD EXOXQDQ KDOOHUGH ED]Ü
WHGELUOHU NROOXN WDUDIÜQGDQ GD YHULOHELO
PHNWHGLU
+DNLP WDUDIÜQGDQ YHULOHFHN ÐQOH\LFL
WHGELUNDUDUODUÜ
  ìLGGHW X\JXOD\DQÜQ NRUXQDQ NLíL
\HKDNDUHWLÁHUHQVÐ]YHGDYUDQÜíODUGDEX
OXQPDPDVÜ
0ÖíWHUHNNRQXWWDQX]DNODíWÜUÜOPDVÜ
YHNRQXWXQNRUXQDQNLíL\HWDKVLVL
  .RUXQDQ NLíLOHUH EX NLíLOHULQ EX
OXQGXNODUÜNRQXWDRNXODYHLí\HULQH\DN
ODíPDPDVÜ
  ¡RFXNODUÜ LOH NLíLVHO LOLíNLVLQLQ UH
IDNDWÁLHíOLðLQGH\DSÜOPDVÜVÜQÜUODQPDVÜ\D
GDWÖPÖ\OHNDOGÜUÜOPDVÜ
*HUHNOLJÐUÖOPHVLKDOLQGHNRUXQDQ
NLíLQLQ
íLGGHWH XðUDPDPÜí ROVD
E
ELOH\DNÜQODUÜQDWDQÜNODUÜ
Q
QD YH NLíLVHO LOLíNL NXUXO
P
PDVÜQDLOLíNLQKDOOHUVDN
OÜ NDOPDN Ö]HUH ÁRFXNOD
UÜQD\DNODíPDPDVÜ
  .RUXQDQ NLíLQLQ
Hí\DODUÜQD ]DUDU YHUPH
PHVLNRUXQDQNLíL\LLOH
WLíLP DUDÁODUÜ\OD UDKDW
VÜ]HWPHPHVL
  .DQXQHQ WDíÜ
PDL]QLYHULOHQVLODKOD
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UÜNROOXðDWHVOLPHWPHVLíLGGHWX\JXOD\DQ
VLODKWDíÜPDVÜ]RUXQOXRODQELUNDPXJÐUHYL
LIDHWVHELOH]LPPHWLQGHEXOXQDQVLODKÜNX
UXPXQDWHVOLPHWPHVL
  .RUXQDQ NLíLQLQ \DNÜQÜQGD DONRO
X\XíWXUXFXYH\DX\DUÜFÜPDGGHNXOODQPD
PDVÜEDðÜPOÜOÜðÜQÜQROPDVÜKDOLQGHKDVWD
QH\H\DWPDNGDKLOPXD\HQHYHWHGDYLVLQLQ
VDðODQPDVÜ
  %LU VDðOÜN NXUXOXíXQD PXD\HQH
YH\DWHGDYLLÁLQEDíYXUPDVÜYHWHGDYLVLQLQ
VDðODQPDVÜJLELNRQXODUÜLÁHUPHNWHGLU
*HFLNPHVLQGH VDNÜQFD EXOXQDQ KDO
OHUGHNROOXNDPLUOHULQFHGHKDNLPWDUDIÜQ
GDQ YHULOHFHN ÐQOH\LFL WHGELU NDUDUODUÜQÜQ
YHPDGGHOHULQGH\HUDODQNDUDU
ODUDOÜQDELOPHNWHGLU
(Q QLKD\HWLQGH NDGÜQD NDUíÜ íLGGHWLQ
YHNDGÜQKDNODUÜQD\ÐQHOLNL\LOHíWLUPHOHULQ
\DSÜOPDVÜJÖ]HODGÜPODUROVDGDEXQXQILLOL
\DWDGÐNÖOPHVLÐQHPOLGLU<D]ÜÖVWÖQGH\D
SÜODQGÖ]HQOHPHOHUEXQXQELUÁDUHRODUDN
JÐUÖQPHVLQH QHGHQ ROVD GD LíOHUOLðL LÁLQ
\HWHULNDGDUDOW\DSÜQÜQROPDPDVÜKHUKDQ
JL ELU QHWLFH DOÜQPDVÜQÜQ \ROXQX WÜNDPDN
WDGÜU ¶ONHPL] EX NRQXGD JHOLíPLí GÖQ\D
ÖONHOHUL LOH D\QÜ NDQXQODUÜ NR\PDVÜ YH ND
ðÜW ÖVWÖQGH NDGÜQ LOH HUNHðH D\QÜ VWDWÖ\Ö
YHUPHVLQHUDðPHQQHGHQKDOD'ÖQ\D(NR
QRPLN)RUXPXWDUDIÜQGDQNÖUHVHOFLQVL\HW
D\UÜPFÜOÜðÜ HQGHNVLQGH
ÖONHDUDVÜQGD
VÜUDGD\HUDOPDNWDGÜU"
6218¡ 2/$5$.
DLOH LÁL íLGGHW \DíÜ
\RUVXQX] EX NRQXGD
PDKNHPHGHQ EX KD
UHNHWOHUH VRQ YHULOPH
VLLÁLQÐQOHPDOÜQPDVÜ
QÜLVWH\HELOLUVLQL]
$\UÜFD HíLQL]LQ
VL]H
ÁRFXNODUÜQÜ]D
YH\D D\QÜ ÁDWÜ DOWÜQGD
\DíD\DQ DLOH ELUH\OHUL
QH
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D (í\DODUÜQD]DUDUYHUPHGXUXPXYDU

E ñOHWLíLP YDVÜWDODUÜ LOH VÖUHNOL RODUDN
UDKDWVÜ]HGLOL\RUVDQÜ]
F 6LODKYHEHQ]HULDUDÁODUÜROGXðXLÁLQ
NRUNX\RUYHHQGLíHOHQL\RUVDQÜ]
G $ONROOÖ YH\D X\XíWXUXFX KHUKDQJL
ELU PDGGH NXOODQPÜí RODUDN RUWDN NRQXWD
JHOL\RU YH\D NRQXWWD EX PDGGHOHUL NXOOD
QÜ\RULVH0DKNHPHGHQEXKDUHNHWOHUHVRQ
YHUPHVL LÁLQ EX NRQXGD ÐQOHP DOÜQPDVÜQÜ
LVWH\HELOLUVLQL]
ìñ''(7( 8ï58<256$1,= 1( <$3
0$/,6,1,="
 +HPHQHQ\DNÜQNDUDNRODEDíYXUXQ
YHWXWDQDNGÖ]HQOHQPHVLQLVDðOD\ÜQ
 )L]LNVHO íLGGHWH PDUX] NDOGÜ\VDQÜ]
HQ\DNÜQVDðOÜNRFDðÜYH\DKDVWDQH\HEDí
YXUXQYHPXWODNDUDSRUDOÜQ
 6DYFÜOÜðD EDíYXUDUDN íLN¼\HWWH EX
OXQXQ YH $LOHQLQ .RUXQPDVÜ KDNNÜQGDNL
.DQXQJHUHðLHYUDNODUÜQ$LOH0DKNHPHVL
QHJÐQGHULOHUHNJHUHNOLWHGELUOHULQDOÜQPD
VÜQÜLVWH\LQ
 6DYFÜOÜðD EDíYXUPDGÜ\VDQÜ] GRðUX
GDQ$LOH0DKNHPHVLQHEDíYXUDUDN$LOHQLQ
.RUXQPDVÜ +DNNÜQGDNL .DQXQGD \XNDUÜ
GD EHOLUWLOHQÐQOHPOHULQ+¼NLPWDUDIÜQGDQ
DOÜQPDVÜQÜLVWH\HELOLUVLQL]%XEDíYXUXLÁLQ
KLÁELUPDVUDIJHUHNPH
PHNWHGLU
  %XOXQGXðX
QX] íHKULQ %DURVXQD
EDðOÜ.DGÜQ+DNODUÜ.R
PLV\RQXQDEDíYXUDUDN
\DVDOKDNODUÜQÜ]ÜYHíLG
GHWWHQ NRUXQPD \RO
ODUÜQÜ ÐðUHQHELOLUVLQL]
%DURPX].DGÜQ+DNOD
UÜ0HUNH]LKHUKDQJLELU
ÖFUHWWDOHSHWPHGHQEX
KXNXNL KDNODUÜQÜ] NR
QXVXQGD VL]H \DUGÜPFÜ
RODFDNWÜU
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+DUOHPnGH
EH\D]ROPDN
0-&

%LU \ÜO NDGDU ÐQFH 5DKPHWOL ìHUDIHWWLQ
(OÁLnQLQ WDOHEL LOH 'L\DUEDNÜUnGD GÖ]HQOHQHQ
o7ÖUNL\HnGH \DíD\DQ .ÖUW.ÖUGLVWDQÈ +DON
ODUYH$QD\DVD.RQIHUDQVÜpQDNDWÜOGÜP6L\D
VL SDUWLOHU VLYLO WRSOXP NXUXOXíODUÜ NDGÜQODU
JHQÁOHUYH%ÐOJHGH\DíD\DQ.ÖUW7ÖUN$UDS
6ÖU\DQL(UPHQLWÖPKDONODUÜQWHPVLOFLOHULRUD
GD\GÜ.RQIHUDQVLNLJÖQVÖUHFHNYHRWXUXP
ODUKDOLQGHGHYDPHGHFHNWL+HURWXUXPXQELU
PRGHUDWÐUÖYDUGÜYHVL]GDKLOROGXðXQX]JUX
ED JÐUH SDUWL VLYLO WRSOXP NXUXOXíX NDGÜQ
JHQÁYV NRQXíPDNLVWHGLðLQL]RWXUXPXQPR
GHUDWÐUÖQHLVPLQL]L\D]GÜUÜ\RUGXQX]%HQLWD
QÜ\DQODUELOLUOHUEÐ\OHWRSODQWÜODUGDNRQXíPD
\ÜKLÁVHYPHP2UD\DELUVL\DVLSDUWL\LWHPVL
OHQJLWPLíWLPñONRWXUXPVL\DVLSDUWLOHUHD\UÜO
PÜíWÜ2RWXUXPGDVDGHFHSDUWLEDíNDQODUÜNR
QXíWXðXQGDQ NRQXíPD íDQVÜPÜ] \RNWX 6RQ
UDNLRWXUXPVLYLOWRSOXPÐUJÖWOHULQHLOLíNLQGL
(KEHQGHìÜUQDN%DURVXQXQELUÖ\HVLRODUDN
NRQXíPDWDOHSHWWLP$QFDNRNDGDUÁRNVLYLO
WRSOXPNXUXOXíXWHPVLOFLVLYDUGÜNLEDQDNR
QXíPDVÜUDVÜJHOPHGL6RQUDNLRWXUXPLQDQÁ
JUXSODUÜ YH KDONODUGÜ %HQ GH .ÖUWOHU DUDVÜQ
GD\DíD\DQELU¡HUNH]RODUDNEXRWXUXPDGD
DGÜPÜ\D]GÜUGÜP=DWHQWRSODQWÜGDNLWHN¡HU
NH]GHEHQGLP$PDEDNWÜPNLEXRWXUXPGD
GDÁRNHWNLQ(UPHQL6ÖU\DQL0DKDOPL+ÜULV
WL\DQ0ÖVOÖPDQ$OHYLYH.ÖUWJUXEXWHPVLO
FLOHULROXQFDEHQLPJLELWHNLOELU¡HUNH]nHVÐ]
YHULOPH]%HQGHDUDGDPRGHUDWÐU6XU%HOHGL



\H%DíNDQÜ$EGXOODK'HPLUWDínÜQ\DQÜQDJLGLS
o%DíNDQÜP KHU RWXUXPD DGÜPÜ \D]GÜUÜ\RUXP
VÐ]YHULOPL\RU<LQHVÐ]YHULOPH]VHm.DGÜQODUD
VÐ] KDNNÜ YHULOPL\RUn GL\H EDVÜQÜQ \DQÜQD JL
GHULPpGHGLP$EGXOODK%DíNDQJÖOHUHNo7D
PDP VÐ] YHUHOLP GH VL] KDQJL JUXEX WHPVLO
HGL\RUVXQX]"p GHGL %DNWÜP %DíNDQ EHQL ELU
íH\HEHQ]HWHPL\RUEHQGHo%DíNDQÜPVL]KHOH
ELUVÐ]YHULQEHQDQODWDFDðÜPKDQJLJUXEDGD
KLO ROGXðXPXp GHGLP 9HULOHQ DUDGDQ VRQUD
KH\HFDQODEHNOHPH\HEDíODGÜP7DPÖPLGLP
NHVLOPH\HEDíODPÜíWÜNL$EGXOODK%DíNDQVÐ]Ö
EDQDYHUGL1HPLGHGLP"$\QHQDNWDUÜ\RUXP
o7ÖPNDWÜOÜPFÜODUÜVHODPOÜ\RUXP$EGXO
ODK %DíNDQ EDQD VRUGX m+DQJL JUXEX WHPVLO
HGL\RUVXQX]n GL\H" ìLPGL FHYDS YHUL\RUXP
%DíNDQÜP%HQ.$'(33DUWL0HFOLVLÖ\HVL\LP
<DQL ELU VL\DVL SDUWL\L WHPVLO HGL\RUXP %HQ
ìÜUQDN%DURVXQXQÖ\HVLELUDYXNDWÜP<DQLELU
VLYLOWRSOXPNXUXOXíXQXWHPVLOHGL\RUXP¡HU
NH]LP\DQL.ÖUGLVWDQÈ+DONODUGDQELULQLKHP
GHWHNEDíÜPDWHPVLOHGL\RUXP.DGÜQÜPND
GÜQODUÜWHPVLOHGL\RUXP(KWRSODQWÜQÜQJHQHO
NDWÜOÜPFÜODUÜQDEDNDUVDNJHQÁGHVD\ÜODELOLULP
6RQUDNL RWXUXPGD \D]DUODU NRQXíDFDN GHUJL
YHJD]HWHOHUGH\D]ÜODUÜP\D\ÜQODQGÜ8FXQGDQ
\D]DUODUÜGDWHPVLOHGL\RUXP9HHQÐQHPOLVL
(]EÕND.XUGDPHH]GD\LNDVÄ.XUGLP+ÕQ
PLQÁDZDTHEÕOELNÈQH]HZnLPp .ÖUWJHOLQL
\LPÖÁ.ÖUGÖQDQQHVL\LP6L]EHQLQDVÜOND
EXOHGL\RUVDQÜ]EHQR\XP
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7RSODQWÜQÜQ EDíÜQGDQ
EHULVHVVL]VDNLQRWXUXSELU
ELULQL GLQOH\HQ VDORQGD ELU
DQGDDONÜíODUYHNDKNDKDODU
NRSWX .HQGLPL ÐYPH\L KLÁ
VHYPHP  DPDWRSODQWÜQÜQ
VRQXQDNDGDUELUGDKDDONÜí
DODELOHQ GH ROPDGÜ %HQLP
NRQXíPDP DONÜíODU HíOLðLQ
GH ELU RQ GDNLND GDKD VÖU
GÖ $EGXOODK %DíNDQ EDQD
VÐ] YHUGLðLQH SLíPDQ PÜ
ROGX VHYLQGL PL ELOHPL\R
UXP $PD \DQÜPGD RWXUDQ
)DLN%XOXWNRQXíPDPELWLQ
FHoL\LNLVÐ]ÖVDQDYHUPLí
OHUKHSLPL]X\XPD\DEDíODPÜíWÜN  pGHGLe
3HNLEHQEXKLND\H\LQL\HDQODWWÜP"ñNL
VHEHSWHQe%LULQFLVLEXEÐOJHGHRNXPXíWDRO
VDQÜ] NDGÜQ ROPDQÜQ QH NDGDU ]RU ROGXðXQD
GLNNDW ÁHNPHN LÁLQ *LUGLðLQL] KHU RUWDPGD
PHVOHNWDíÜQÜ] RODQ PÖYHNNLOLQL] RODQ NRP
íXQX]DNUDEDQÜ]RODQHUNHNOHUOHELUJÖÁVD
YDíÜQÜQ LÁLQGHVLQL] ¡ÖQNÖ \ÜOODUÜQ ELOLQÁDO
WÜ JHUÁHðL HQ GHPRNUDW HUNHðLQ ELOH ]LKQLQH
ND]ÜQPÜío.DGÜQODUHNVLNHWHNWLUp.DGÜQÜQÐQH
ÁÜNPDVÜQDWRSOXOXNODUGDNRQXíPDVÜQDVHVLQL
\ÖNVHOWPHVLQHÁRNGDDOÜíNÜQELUWRSOXPGD\D
íDPÜ\RUX] $PD NDGÜQODUÜQ ÜVUDUOÜ PÖFDGHOH
OHUL\HULJHOGLðLQGHJHULÁHNLOLS\HULJHOGLðLQ
GHÐQHÁÜNPDODUÜVD\HVLQGHJÖÁVDYDíÜQÜQGHQ
JHOHUL GH GHðLíPH\H EDíODGÜ ñOHUOH\HQ \ÜOODU
GDoGÖQ\DH]LOHQHUNHNOHUJÖQÖpQÖGHNXWOD
UÜ]EHONLe
%XKLND\H\LDQODWPDPÜQGLðHUVHEHELGH
oÐWHNLpp ROPDNOD LOJLOL %HQ KHU ]DPDQ LÁLQ
GH EXOXQGXðXP WRSOXPGDQ IDUNOÜ KLVVHWWLP
NHQGLPL 2UWDRNXO ÁDðODUÜQGD DQQHPOH JÖQ
OHUH JLWPHN \HULQH EDEDPOD VHQGLND VHÁLP
OHULQH JLWWLP +HUNHV X]DN
GXUXUNHQ HQ L\L DUNDGD
íÜP ELU $OHYL\GL $LOHP YH
ÁHYUHP VDðFÜ EHQ VROFX\
GXP ¶QLYHUVLWH\H JLGLS
.ÖUWOHUOHWDQÜíÜQFDGD.ÖUW
ÁÖ ROGXP $QFDN nOD
UÜQ7ÖUNL\HnVLQGH$QWDO\D
OÜGÖ]JÖQ7ÖUNÁHNRQXíDQ
HKIHQDJL\LQPH\HQELUNÜ]
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VDQÜ] .ÖUWOHULQ DUDVÜQGD GD
oÐWHNLpROX\RUVXQX]1H\DI
WDODU WDNÜOPDGÜ NLe o=HQ
JLQ ÁRFXðX EXQODUp ED
EDP LíÁL HPHNOLVL  o6RQXÁ
WD 7ÖUN PDFHUD ROVXQ GL\H
JHOL\RUGXU DUDPÜ]Dp ¡HU
NH]LPEHQGH\LQFH o2QODU
GD 7ÖUNOHULQ ELU NROX GHðLO
PL"p <XKDUWÜN+HP7ÖUN
ROPDN .ÖUWOHULQ KDNOÜ WD
OHSOHULQLJÐUPH]GHQJHOPHN
DQODPÜQD PÜ JHOL\RU"  .R
QXíWXNODUÜQÜDQODPDPÜLVWH
PHGLNOHUL ]DPDQ oJLW \DQÜ
PÜ]GDQp GHPH\H XWDQGÜN
ODUÜQGDQ ROVD JHUHN .ÖUWÁH NRQXíPD\D EDí
OÜ\RUODUGÜ6RQUDGDQEHQ.ÖUWÁH\LGHDQODPD
\DEDíODGÜPDPDRQODUDVÐ\OHPHGLPWDELLe
%HQ QH GHUVHP GL\H\LP Dð]ÜPOD NXí WXWVDP
IDUN HWPL\RUGX VRQXÁWD EHQ .ÖUW GHðLOGLP
ÐWHNL\GLP$\QÜíH\EXNH]HVNLGHQWDQÜGÜðÜP
7ÖUNDUNDGDíODUÜPDUDVÜQGDGDJHÁHUOL\GL=D
WHQELUVÖUHVRQUDEÖ\ÖNÁRðXQOXðXEHQLPOH
NRQXíPD\ÜNHVWLOHUo6HQQH\DSÜ\RUVXQ2Q
ODUÜQ\DQÜQGD"%DNEDíÜQDELULíJHOHFHN*H]
PH íXQODUODep 6RQXÁWD EHQ .ÖUWOHULQ KDNOD
UÜQGDQEDKVHGHQKDLQELUNLíLOLN\DQLoÐWHNL\
GLPp.HQGLPL\DQOÜíOÜNOD+DUOHPnHJLUPLíELU
EH\D] JLEL KLVVHWWLP ÁRðX ]DPDQe <LQH GH
YD]JHÁPHGLPGRðUXODUÜPGDQ%LUGÖíÖQÖUÖQ
GHGLðLJLELo<DOQÜ]NDODFDðÜQÜELOVHQGHGRð
UXODUÜQGDQYD]JHÁPHGRðUXODUÜQVHQLQGRVWXQ
RODFDNWÜUp
7ÖUNL\H DUDGDQ JHÁHQ RQODUFD \ÜOD UDð
PHQ KDOD oÐWHNLpOHULQ VRUXQODUÜQÜ ÁÐ]HPHGL
.ÖUWOHU$OHYLOHUGLQGDUODU(UPHQLOHU.DGÜQ
ODU KHU JUXS KHU WRSOXOXN oÐWHNLp KLVVHWPH
\H KLVVHWWLULOPH\H GHYDP HGL\RU =LKLQOHUGH
NLÐUÖPFHNDðODUÜQGDQNXU
WXOPDN \HQL GHPRNUDWLN
ELU DQD\DVD LOH YDWDQGDíOÜN
EDðODUÜQÜ VDðODPODíWÜUPDN
JHUHNL\RU
°WHNLROPDGÜðÜPÜ]ED
UÜíÜQYHDGDOHWLQHJHPHQRO
GXðXELUGÖQ\DGLOHðL\OHe
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0DUWYHWRSOXPVDO
ELOLQÁDOWÜWUDYPDODUÜPÜ]

%

LU0DUWGDKD\DNODíÜ\RU\ÖUH
ðLPGHFRíNX\XKÖ]QÖYHEXUXN
OXðX GDPDðÜPGD NHNUHPVL ELU
WDGÜEÜUDNDUDNDUGÜQGD

WDQFLQVWHQ9HÐOGÖUHQOHUGHEL]LHQÁRNmnVH
YHQOHUnnEL]HHQ\DNÜQRODQODU.RFDPÜ]VHY
JLOLPL]QLíDQOÜPÜ]HUNHNNDUGHíLPL]e$LOH
PL]\DQLEL]GHQELULOHULe

&RíNX\XÁÖQNÖDUWÜNKHU0DUWNDGÜQ
LÁLQ ÖUHWNHQOLðL \DUDWÜFÜOÜðÜ XPXGX LQDGÜ
YHLV\DQÜWHPVLOHGL\RU+Ö]QÖYHEXUXNOXðX
ÁÖQNÖKHU0DUWíLGGHWLQKHUWÖUOÖVÖQHQH
NDGDU\DNÜQROGXðXPX]XWRSOXPVDO\DUDOD
UÜPÜ]ÜQHNDGDUÁRNÐOGÖðÖPÖ]ÖYHÐOGÖUÖO
GÖðÖPÖ]Ö DQÜPVDWÜ\RU 6DKL QH NDGDU ÁRN
ÐOGÖN \DíD\DELOPHN LÁLQ 5HVPL YHULOHULQ
ELOH JL]OH\HPHGLðL UDNDPODU GXGDN XÁXNOD

<D WUDYPDODUÜPÜ]e ìLGGHWLQ KHU WÖU
OÖVÖGL\RUX]\DHYHWEXíLGGHWLQKHUWÖUOÖ
VÖ EL]LP HSL]RGLN EHOOHðLPL]GH QDVÜU EDð
OÜ\RU YH DVOÜQGD NLíLVHO DQÜODUÜ VDNOD\DQ HSL
]RGLNEHOOHðLPL]ELULNHELULNHNDWODQDNDWOD
QDRUWDNELUVHPDQWLNEHOOHðHWRSOXPVDOEHO
OHðH GÐQÖíÖYHUL\RU 6HPDQWLN EHOOHN JHQHO
DQODP YH ELOJL EHOOHðL JHUÁHðLQ EHOOHðL ELU
DQODPGD $PD ELUH\VHO WUDYPDODUÜPÜ] R ND
GDUÁRNNDQÜNVDQÜ\RURGHQOLGHULQOHíLSNÐN
VDOÜ\RU NL HOOH WXWXOXU GHUHFHGH VRPXWODíÜS
WDULKVHODUNDSODQÜRODQWRSOXPVDOELUEHOOH
ðH JHUÁHðLQ EHOOHðLQH EÖUÖQÖYHUL\RU 9H R
NDGDU HYUHQVHO ELU KDO DOÜ\RU NL QH \DíÜPÜ]
QHVRV\RHNRQRPLNGÖ]H\LPL]QHGLQLPL]QH
GH HWQLN NÐNHQLPL]GHQ HWNLOHQPL\RU +HSL
PL] HíLWL] \DQL íLGGHW NDUíÜVÜQGD DODELOGLðL
QH mnGHPRNUDWLNnn GDYUDQÜ\RU EX NRQXGD KD
\DWEL]OHUH
3HNLNLPEXíLGGHWX\JXOD\DQODUQDVÜO
ELUSURILOHVDKLSOHU".RQX\ODLOJLOLOLWHUDWÖUH
JÐUH
'ÖíÖNEHQOLNVD\JÜVÜRODQODU
7HUNHGLOPHYHEDðÜPOÜOÜNND\JÜVÜ\DíD
\DQODU
.LíLOLNER]XNOXðXWDQÜVÜDOPÜíRODQODU
(QJHOOHQPH\H GÖíÖN WROHUDQV JÐVWH
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UHQOHU
ñVWLVPDU YH íLG
GHWLQ \RðXQ ROGXðX
DLOHRUWDPÜQGD\HWLíPLí
RODQODU
(PSDWL NXUDPD
\DQYHíLGGHWLPHíUXJÐ
UHQOHU
0DGGH NXOODQÜP YH NÐWÖ\H NXOODQÜP
Ð\NÖVÖRODQODU
&LQVL\HWUROOHULNRQXVXQGDNDWÜLQDQÁOD
UÜRODQNLíLOHU
¡HYUHOHULQH NDGÜQODUD ÁRFXNODUD KD\
YDQODUD \DQL NHQGLOHULQGHQ ]D\ÜI YH JÖÁVÖ]
JÐUGÖNOHULKHUNHVHGDKDID]ODíLGGHWX\JXOD
PDHðLOLPLQHVDKLSROX\RUODU
3HNLVRQUDVÜe6RQUDVÜQGDQHOHU\DíÜ\R
UX]JÐVWHUGLðLPL]YHJÐVWHUHPHGLðLPL]WHS
NLOHULPL]QHOHUROX\RUDFDED"<DWÖPEX\D
íDQDQODUÜ RODðDQODíWÜUÜS QRUPDOOHíWLUL\RUX]
\DLÁVHOOHíWLULSÁHíLWOLVDYXQPDODUJHOLíWLUL\R
UX] \D GD SVLNRVRPDWLN WÖUGHQ \DNÜQPDODU
\DíÜ\RUX]<DGDHQNÐWÖVÖ7UDYPD6RQUD
VÜ6WUHV%R]XNOXðXe766%nQGDLVWLVPDUHGHQ
\DGDíLGGHWX\JXOD\DQNLíL\DGDNLíLOHU\D
NÜQYH\DWDQÜGÜNVDWUDYPDWLN\DíDQWÜWHNUDU
OD\DQWDU]GDJHOLíWL\VHER]XNOXNGDKDGDGH
ULQOHíL\RUYHGHYDPÜQGDNLíLOLNER]XNOXNODUÜ
QD NDGDU JLGHQ ELU VÖUHÁ JHOLíL\RU 1HOHUGLU
SHNLEXVÖUHFLQEHOLUWLOHUL
7UDYPDWLN\DíDQWÜQÜQWHNUDUWHNUDUKD
WÜUODQPDVÜHíOLNHGHQWHUOHPHWLWUHPHNDOS
UDKDWVÜ]OÜNODUÜ
7UDYPDWLN \DíDQWÜ\Ü KDWÜUODWDFDN RU
WDPGXUXPYHNLíLOHUGHQNDÁÜQPD
PH

*ÖYHQOLNLÁLQVÖUHNOLWHWLNWHROPDLUNLO
7HNUDUOD\DQUÖ\DYHNDEXVODU

8\NXER]XNOXNODUÜ\RðXQODíPDYHEHO
OHNVRUXQODUÜ
°INHSDWODPDODUÜDJUHV\RQVÜNVÜNWDU
WÜíPDODUDJLUPHVRV\DOX\XPVX]OXN
&LQVHOLVWHNVL]OLNDGHWGÖ]HQVL]OLðL
'HSUHV\RQ HíOLN HGHQ \DOQÜ]OÜN DðOD
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PD NDUDPVDUOÜN ]HYN
DOPDPD
$QNVL\HWHJLELJH
QHOND\JÜER]XNOXNODUÜ
ñQWLKDU GÖíÖQFH
OHULYHJLULíLPOHUL
NRONXOODQÜPÜ

0DGGH \D GD DO

<HPHER]XNOXNODUÜ
'ÖíÖN EHQOLN VD\JÜVÜ NRUNX VXÁOXOXN
DíÜUÜVRUXPOXOXNKLVVL
%XWÖUGHQEHOLUWLOHUHQ\D\JÜQJÐ]OHQHQ
YHNRQX\ODLOJLOLÁDOÜíPDODUGDQÁÜNDQVRQXÁ
ODUDUDVÜQGDJÐVWHULOPHNWH
7RSOXPVDODODQGD\DíDGÜðÜPÜ]YH\RðXQ
RODUDNNDGÜQD\ÐQHOHQíLGGHWLQÁHíLWOLELÁLP
OHULLÁHULVLQGH\RðXQRODUDN\DíDQDQDQFDN
JÐUÖQÖUOÖðÖHQGÖíÖNRODQWUDYPD\DíDQWÜ
ODUÜQGDQELULGHÁRFXNOXNÁDðÜQGDWUDYPDOD
UÜYHFLQVHOLVWLVPDUÜROPDNWD%HONLEXNRQX
GDHQÐQHPOLQRNWDODUGDQELULGHNRUX\XFX
ÐQOH\LFL\ÐQWHPOHUJHOLíWLUPHN%XQXQLÁLQ
¡RFXðXPX]D +$<,5 GHPHVLQL ÐðUHW
PHN ED]HQDOH\KLPL]HROVDELOH 
7HSNLJÐVWHUGLðLNLíLOHUHGLNNDWHWPHN
%HGHQLQLQNHQGLVLQHDLWROGXðXQXGR
NXQPDL]QLQLQVDGHFHNHQGLVLQHDLWROGXðX
QXÐðUHWPHN
'X\JXODUÜQÜ JÐVWHUPHN LÁLQ WHíYLN HW
PHNJHUHNLUVHHðLWPHN
%D]ÜGRNXQPDODUÜQVHYJLYHíHINDWLÁHU
GLðLQLED]ÜODUÜQÜQVDDFÜYHULFLDQRUPDOROGX
ðXQXDQODWPDN
5DKDWVÜ]OÜN YHULFL GRNXQPDODUD KD\ÜU
GL\HELOHFHðL EXQGDQ HQ JÖYHQGLðL NLíLOH
UHVÐ]HGHELOHFHðLJLELQRNWDODUVRQGHUHFH
ÐQHPOL
0DUWGH\LQFHNDGÜQNDGÜQGH\LQFHGH
PDDOHVHIIL]LNVHOFLQVHOUXKVDODODQGD\DíD
GÜðÜPÜ] WÖUOÖ WUDYPDODUÜPÜ] GÖíWÖ DNOÜPD
SD\ODíD\ÜPLVWHGLPe
ìLGGHWLQKHUWÖUOÖVÖQGHQX]DNROGXðX
PX]FRíNX\XYHXPXGXJHOHFHNJÖ]HOJÖQ
OHULÁDðUÜíWÜUDQQLFHJÖ]HO0DUWODUDe
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Siz hiç gelmeyeceðini bildiðiniz birini bir ömür boyu beklediniz mi? Sizin
hiç babanýz, aðabeyiniz, kardeþiniz, kýzýnýz bir sabah evden çýkýp sonsuzluða gitti mi? Sokaklarda, kalabalýklarda tanýdýk bir yüz aradýnýz mý hiç? Bu sorularýn
hepsine Türkiye’nin batýsýnýn büyük oranda cevabý “hayýr” olacaktýr. Peki, bu gerçeklikle yaþayanlar… Bu ülkenin varoþlarýnda, doðu ve güneydoðusunda çatýþmalara doðup, çatýþmalarla büyüyenler… Babasýný, abisi-ni, ablasýný sonsuzluða uðurlayanlar… Cizre’de, Silopi’de kazýlan kuyulardan kendi babalarýnýn, evlatlarýnýn, aðabeylerinin kemiklerinin çýkmasý için dua
edenler… Onlarýn acýlarýný paylaþmak çok
mu zor? Bu bölgede yaþanan travmayý anlamak için illaki Kürt olmak mý geliyor?
Elbette hayýr… Vicdaný olan her insan bu
travmayý birlikte atlatmanýn yollarýný arýyor. Ama maalesef bu ülkede bazýlarýnýn
vicdaný, kalpleriyle cepleri arasýnda sýkýþmýþ durumda! Yýllardýr sürdürülen hama-



set edebiyatý, inkâr politikalarý, gördüðümüzü görmez duyduðumuzu duymaz eyledi hepimizi… Burada yaþananlara zihnimizi kapatýr-sak yaþanmamýþ olacaklarýný
zannettik. Hala böyle olabileceðini zannedenler de var… Ama kuyular açýlýyor. Kuyulardan kemikler çýkýyor. Kemiklere sevinenler var bu bölgede… Belki benim evladýmýn kemiðidir, belki de artýk yollarý gözlemem, belki benim babamýn da baþýnda
aðýt yakabileceðim bir mezar taþý olur, diye
sevinenler var bu bölgede… Topraktan çýkacak kemiðe sevinmek nasýl bir psikolojiyi anlatýr, takdirini uzmanlara býrakýyoruz. Ama bu travmanýn her þeye düþman
bir nesil yarattýðýný algýlamak için uzman
olmak gerekmiyor.
Biz Þýrnak Barosu avukatlarý bugün
buraya faili meçhullerde yakýnlarýný kaybetmiþ annelerimize destek olmaya geldik. Üç yýldýr her cumartesi sabahý tuttuklarý nöbetlerinde yalnýz olmadýklarýný, kayýplarýnýn kayýplarýmýz olduðunu ve her bi-
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rinin akibeti belirlenip failleri yargýlanana
dek mücadelemizden vazgeçmeyeceðimizi
söylemeye geldik. Hükümetin bundan 3,5
yýl kadar önce “faili meçhul cinayet kalmayacak” tavrýyla umutlandýrdýðý bu insanlara hükümetin yerine getirmediði sözünün
takipçisi olacaðýmýzý anlatmaya geldik.
O zaman kararlýlýkla atýlan adýmlar-

dan geri dönülmeseydi bir yýl önce yaþadýðýmýz Roboski olayýný da belki yaþamayacaktýk. Karanlýkta kalan her olay ülkeyi karanlýða boðmak isteyenlerin elini güçlendiriyor. Geçmiþinizle yüzleþip hatalarý kabul etmek, özür dilemek iktidarýnýzý yýpratmaz, güçlendirir. Bu bölgede kanunsuzluðun kanun olmadýðýný gösterir.

Biz Þýrnak Barosu olarak bu bölgede adaletin tam ve eksiksiz uygulanmasý için, faili
meçhullerin faillerinin adalet önüne çýkarýlmasý için, Roboski’nin aydýnlanmasý için mücadelemizi sürdüreceðimizi tüm halkýmýza duyuruyoruz. 15.12.2012

ÞIRNAK BAROSU BÜLTENÝ

Þýrnak Barosu
Kadýn Haklarý Merkezi ve Ýnsan Haklarý Merkezi



EC?93/G3?,'.EC?93/676.7.8:?:2MC7:G39567@:'6DN7"3BC
2G.O:+5,?)3'.2?,G,'/65/3)763>C9C9&"C78H9N>N?3A,?.
,73"; Þýrnak ili Uludere (Qýleban) ilçesi sýnýr
köyleri olan Gülyazý (Bujeh) ve Ortasu (Roboski)
Köylerinden sýnýrý geçmiþ ve Türkiye’ye dönmek
isteyenlerin sýnýrda 28.12.2011 günü saat 21.37 ile
22.24 arasýnda TSK’ne ait F16 uçaklarýyla bombalanmasý sonucu 17’si çocuk 34 insanýn toplu halde yaþamlarýný yitirmesi, 1 kiþinin yaralanmasý ve
2 kiþinin yara almadan sað kurtulmasý olayý.
3>3@; Olayda hayatýný kaybedenlerin aileleri, maðdur ve tanýklarla görüþülerek olayýn üzerinden geçen 1 yýlda yapýlanlar ve yapýlmayanlara
iliþkin beyanlarýný almak, alýnan beyanlar ile toplanan bilgileri rapor haline getirmek, ailelerin talepleri konusunda kamuoyuna bilgi vermek ve raporu ilgili kurum ve kuruluþlara göndererek gerçeðin ortaya çýkarýlmasýna katký sunmak.
?3A,?.+3BC?73"39;Þýrnak Barosu Ýnsan
Haklarý, Cezaevlerini Ýnceleme ve Ýþkenceyi Önleme Merkezi
,73" ":?69: D68:9 +:":); Av. Fazilet
TAÞTAN ARSERÝM, Av. Savaþ TANÝÞ, Av. Büþra
DEMÝR, Av. Aycan ÝRMEZ, Av. Emirhan UYSAL
+:":)69 D686E6 (: ):>3'73?C; Heyeti-



mizin ziyaretinin cumartesi gününe rastlamasý
ve resmi dairelerin kapalý oluþu nedeniyle resmi makamlarla temas saðlanamamýþtýr. Olayda yaþamýný yitirenlerin aileleri, maðdur yakýnlarý ve bilgi sahibi yurttaþlarla görüþülerek olayla ilgili bilgilerine baþvurulmuþtur.
08.12.2012 günü saat 9.30 sýralarýnda köydeki 1. Ev olan Serhat ENCÜ’nün ailesinin evinde, olayda hayatýný kaybeden 11 kiþinin ailesi ile
12.00 sýralarýnda 2. Ev olan Mehmet ENCÜ’nün
evinde 10 aile ile, 15.30 sýralarýnda 3. Ev olan Nadir ALMA’nýn ailesinin evinde 13 aile ile görüþüldü.
Ailelerle 3 grup halinde 3 evde görüþüldü. Annelerin Kürtçe dýþýnda dil bilmedikleri, gençler ve erkeklerin Türkçe’ye çok hakim olmamakla birlikte konuþabildikleri gözlemlendi. Hepsinden olayýn
oluþu, duygularý, kýrgýnlýklarý ve beklentileri dinlendi. Tüm görüþmeler video ile kayýt altýna alýndý.
&:(FD #   0
1) Vefat eden Serhat ENCÜ; 1995 Þýrnak/
Uludere doðumlu. Annesi Halime ENCÜ, bir yýldýr
katliamla ilgili bir sonuç alamadýklarýný, iki kara
bayram geçirdiklerini, tek dileklerinin olayýn faillerinin bulunmasý ve cezalandýrýlmasý olduðu-
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nu dile getirmiþtir. Acýlarýnýn çok taze olduðunu,
çünkü evlatlarýnýn katillerinin ceza almadýðýný beyanla gelen yetkililerin, gittikleri mercilerin kendilerini oyalamalarýný kabullenemediklerini söylemektedir. Serhat’ýn ablasý ile yapýlan görüþmede
kardeþinin katledilmesinin hemen ertesinde kaymakamýn darp edilmesi olayýnda ailesinin gözaltýna alýndýðýný, hepsinin ifadelerinin alýndýðýný, devletin bu olaya gösterdiði hassasiyeti ölenlere göstermediðini bunun da kendilerini çok üzdüðünü,
hükümetin baþka ülkelerin vatandaþlarýný gösterdiði hassasiyeti kendi halkýna göstermediðini, ülkelerinde kendi uçaklarý ile öldürülen 34 kiþi ile ilgilenmediklerini beyan etmiþtir. Babasý Abdullah
ENCÜ, faillerin yakalanmasýný istediðini, tazminat
istemediðini, 28 Aralýk gününün bir utanç günü olduðunu, failler ceza alýrsa bu utancýn kalkacaðýný
söylemiþtir. Abisi Veli ENCÜ, Roboski’de yaþamýný yitiren herkes için adalet istediklerini beyan etmiþtir.
2) Vefat eden Hamza ENCÜ; 1990 Þýrnak/
Uludere doðumlu. Annesi Kadriye ENCÜ, oðlunun olaydan iki ay önce askerden döndüðünü, askerlik yaptýðý dönemde biriken borçlarýný ödemek
için o akþam kaçakçýlýk yapmaya gittiðini söylemektedir. Baþbakanýn failleri ortaya çýkarmýyorsa, vicdaný varsa istifa etmesi gerektiðini, Emine
ERDOÐAN’ýn faillerinin ortaya çýkmasý için uðraþacaðýný söylediðini ama bir daha ses çýkmadýðýný, herkesin aklýný yitirmiþ gibi olduðunu, çýðlýklarýnýn göðü yýrtacaðý kadar haykýrmak istediklerini
beyan etmektedir. Oðlunun askerden döndüðünde 80 kilo olduðunu, olaydan sonra oðlunu poþet
içinde 5 kilo et parçasý olarak gömdüklerini, olaydan 1 hafta sonra olay yeri yakýnlarýnda oðlunun
elbisesinden tanýdýðý bir bacaðýný bulduklarýný ve
mezarý açýp gömdüklerini, tazminat istemediðini,
adalet istediðini söylemektedir.
3) Vefat Eden Selam ENCÜ;
Þýrnak/Uludere doðumlu. Annesi Semrie ENCÜ, hepsinin öðrenci ve çocuk olduðunu, artýk yaþamasýnýn anlamý kalmadýðýný, iki defa Ankara’ya gitmelerine
raðmen Cumhurbaþkaný ve Baþbakan’ýn kendileri ile görüþmediðini, oðlunun Ýnþaat Mühendisliði
okuduðunu, okul masrafýný çýkartmak için kaçaða
gittiðini söylemektedir. Sadece 34 insan deðil, 34
ailenin de katledildiðini, bir yýldýr gitmedikleri kapý
kalmadýðýný, failler ceza almadan oturmayacaklarýný, tazminat istemediklerini, tazminat istediklerini beyan etmektedir.
4) Vefat Eden Þivan ENCÜ; Þýrnak/Uludere doðumlu. Annesi Hediye ENCÜ, beþ çocuðuna
oðlu Þivan’ýn baktýðýný, eþinin yaþamadýðýný, failler ortaya çýkmayana kadar durmayacaklarýný, failler ortaya çýkmazsa Türkiye’yi terk edeceklerini
beyan etmektedir. Oðlunun parçalarýný toplayamadýklarýný, küçücük kaldýðýný, çocuklarýna suçlu
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muamelesi yapýlmasýnýn zorlarýna gittiðini, bir suç
iþlemiþlerse sýnýrdan girince yakalamalarý gerektiðini, bombalarla parçaladýklarýný, ne kadar fakir
olsalar da tazminat istemediklerini, adalet istediklerini beyan etmiþtir.
5) Vefat Eden Þerafettin ENCÜ; 1994 Þýrnak/
Uludere doðumlu. Ninesi Bedriye ENCÜ, annesi
ölünce Þerafettinn’i kendisinin büyüttüðünü, tazminat istemediðini beyan etmiþtir.
6) Vefat Eden Fadýl ENCÜ; 1991 Þýrnak/Uludere doðumlu. Babasý Sait ENCÜ, ortaokuldan
sonra kardeþlerine bakabilmek için okuyamadýðýný, olaydan sonra beþ kere parçalarýna baktýðýný oðlunu tanýyamadýðýný, giysilerinden teþhis ettiklerini, tazminat istemediklerini adalet istediklerini beyan etmiþtir.
7) Vefat Eden Cemal ENCÜ; 1994 Þýrnak/
Uludere doðumlu. Kardeþi Cahide ENCÜ, üniversite sýnavýna hazýrlandýðýný, kaçaða sýnav parasýný
denkleþtirmek için ikinci kez gittiðini, babasý Süleyman ENCÜ, tazminat istemediklerini adalet istediklerini beyan etmiþlerdir.
8) Vefat Eden Bedran ENCÜ; 1996 Þýrnak/
Uludere doðumlu. Annesi Sabriye ENCÜ, evin büyük oðlu olduðunu, babasý sakat olduðu için evin
geçimini Bedran’ýn saðladýðýný, tek dileðinin faillerin yakalanmasý olduðunu, olay yerinde katýrlarýn
ve yaþamýný yitirenlerin parçalarýnýn birbirine karýþtýðýný, ayýrt edemediklerini söylemiþtir. Kendilerine yaþamýný yitirenleri neden birlikte gömdükleri sorulduðunda “hepsi akraba, kardeþ ( ölmeden
önce toplu çekilen bir fotoðrafý göstererek) bu nedenle birlikte gömdük” demiþtir.
9) Vefat Eden Aslan ENCÜ; 1994 Þýrnak/Uludere doðumlu. Ablasý Nazif ENCÜ, en büyük abisinin mayýna bastýðý için sakat kaldýðýný, protez bacak için kardeþi Aslan’ýn kaçaða gittiðini, olay tarihinden 1 hafta sonra olay yeri yakýnlarýnda kol
parçasýný bulduklarýný ve mezarýna gömdüklerini, geçimlerini insanlarýn yardýmýyla saðladýklarýný, derneklerin erzak yardýmýnda bulunmak istediklerini, ancak bunun da aleyhlerine kullanýlmamasý için kabul etmediklerini, tazminat deðil adalet istediklerini beyan etmiþtir.
10) Vefat Eden Celal ENCÜ; 1986 Þýrnak/
Uludere doðumlu. Annesi Emine ENCÜ, olay yerinde 3 gün boyunca cesedini aradýklarýný, sadece kemerini bulabildiklerini ve kemerden tanýyabildiklerini, Ablasý Þükran ENCÜ, tüm ailelerin tek
isteðinin adaletin Roboski’ye gelmesi olduðunu,
tazminat istemediklerini adalet istediklerini beyan
etmiþlerdir.
11) Vefat Eden Hüseyin ENCÜ; 1991 Þýrnak/
Uludere doðumlu. Kýz kardeþi Selcan ENCÜ, annesinin oðlunun baþýnda kriz geçirdiðini ve o zamandan beri hasta olduðunu, tazminat istemedik-





19) Vefat Eden Selahattin ENCÜ; 1995 Þýrnak/Uludere doðumlu. Babasý Kerem ENCÜ,
adalet istediklerini, kamuoyunu duyarlý olmaya
davet ettiklerini, tazminat istemediklerini beyan
etmiþtir.
20) Vefat Eden Seyithan ENÇ; 30/12/1993
Þýrnak/Uludere doðumlu. Abisi Kerem ENCÜ, tek

isteklerinin bu olayýn unutulmamasý, üstün kapatýlmamasý olduðunu, Kaçakçýlýðýn devletin kontrolünde yüzyýldýr yapýldýðýný, baþka geçim kaynaðý olmadýðýný beyan etmiþtir.
21) Vefat Eden Erkan ENCÜ
1998 Þýrnak/Uludere doðumlu. Ninesi Halime ENCÜ, failleri istediklerini, Abisi Mehmet ENCÜ, tazminat
istemediklerini adalet istediklerini beyan etmiþtir.
P:(FD #   
22) Vefat Eden Orhan ENCÜ; 1992 Þýrnak/
Uludere doðumlu. Babasý Halil ENCÜ, adalet istediklerini, faillerin ortaya çýkmasýný, yargýlanmalarýný istediklerini beyan etmiþtir.
23) Vefat Eden Zeydan ENCÜ; Þýrnak/Uludere doðumlu. Babasý Halil ENCÜ, adalet istediklerini, faillerin ortaya çýkmasýný, yargýlanmalarýný istediklerini beyan etmiþtir.
24) Vefat Eden Nadir ALMA; 1986 Þýrnak/
Uludere doðumlu. Abisi Hikmet ALMA, meclis insan haklarý komisyonu raporunu kabul etmediklerini, raporun gerçekleri yansýtmadýðýný, hükümet isterse failleri ortaya çýkartabileceðini, tazminat istemediklerini beyan etmiþtir.Annesi Azime ALMA zalimlerin bunu yapmaya hakký yoktu, bu dað baþýnda bu karda kýþta yapacak baþka
bir iþ vardý da biz mi çocuðumuzu göndermedik,
katliamý yapanlarý araþtýracaklarýna olayýn içinde
olan insanlarý ödüllendiriyorlar diye beyan etmiþtir. Babasý onlarca yýldýr kaçakçýlýk burada devlet
kontrolünde yapýlan bir iþtir diye beyan etmiþtir.

                           

lerini, tek isteklerinin faillerin ortaya çýkmasý olduðunu, askere gideceðinden dolayý yol parasýný
toplayabilmek için kaçaða gittiðini, tüm partilere olayýn aydýnlatýlmasý için gittiklerini, sonuç alamadýklarýný beyan etmiþtir.
I:(FD #   0
12) Vefat Eden Muhammet ENCÜ; 1998 Þýrnak/Uludere doðumlu. Annesi Heybet ENCÜ, oðlunun 13 yaþýnda olmasýna raðmen evin en büyük
çocuðu olduðunu, evi geçindirmek için kaçakçýlýk
yapmaya gittiðini, babasý Ubeydullah ENCÜ, tazminat istemediklerini, faillerin yakalanmasýný istediklerini beyan etmiþlerdir.
13) Vefat Eden Mahsun ENCÜ; 1994 Þýrnak/
Uludere doðumlu. Annesi Reyhan ENCÜ, oðlunun 13 yaþýnda olduðunu, kaçakçýlýðýn atalarýndan
kaldýðýný, gittikleri yerde akrabalarýnýn olduðunu,
buralarda bunun kaçakçýlýk olarak görülmediðini, devletin de bunu bildiðini, Babasý Mesut ENCÜ,
adalet istediklerini, faillerin cezalandýrýlmasýný,
tazminat istemediklerini beyan etmiþtir.
14) Vefat Eden Hüsnü ENCÜ; 1981 Þýrnak/
Uludere doðumlu. Annesi Halime ENCÜ, faillerin
ortaya çýkarýlmasýný istediklerini, adalet istediklerini beyan etmiþtir. Vefat Eden Hüsnü ENCÜ; eþi
Samire Encü, 8 yýldýr evli olduklarýný, çocuk hasretiyle yanýp tutuþurken 15 günlük hamile olduðunu öðrendiðinde eþini bu katliamda kaybettiðini,
oðlunun babasýz kaldýðýný, oðluna babasýnýn adýný verdiðini, faillerin yakalanmasý ve cezalandýrýlmasýný istediðini, tazminat istemediðini beyan etmiþtir.
15) Vefat Eden Savaþ ENCÜ; 1997 Þýrnak/
Uludere doðumlu, Annesi Halime ENCÜ, faillerin
ortaya çýkarýlmasýný istediklerini, adalet istediklerini beyan etmiþtir
16) Vefat Eden Cihan ENCÜ; 1992 Þýrnak/
Uludere doðumlu. Ablasý Bahar ENCÜ, anne ve
babalarýnýn hayatta olmadýðýný, kardeþlerine bakmak için üniversiteyi býrakmak zorunda kaldýðýný,
kardeþinin de eve bakmak için kaçaða gittiðini, en
az bir anne kadar yüreðinin yandýðýný, adaletin yerine getirilmesi için davalarýnýn peþini býrakmayacaklarýný, tazminat istemediklerini beyan etmiþtir.
17) Vefat Eden Vedat ENCÜ; 1994 Þýrnak/
Uludere doðumlu. Babasý Zeki ENCÜ, yapýlanýn
insanlýða sýðmayacak bir katliam olduðunu, tazminat deðil adalet istediklerini beyan etmiþtir.
18) Vefat Eden Bilal ENCÜ; annesi Halime
ENCÜ, oðlunun 16 yaþýnda olduðunu, geçimlerini
saðlamak için kaçaða gittiðini, failler bulunmadýkça davanýn peþini býrakmayacaklarýný, babasý Abdurrahman ENCÜ, adalet istediklerini, Ýki afet yaþadýðýný, ilkinde gözlerini kaybettiðini, oðlu Bilal’in
ona göz olduðunu, bu olayda hem oðlunu hem de
ikinci kez gözlerini kaybettiðini beyan etmiþtir.
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25)Vefat Eden Nevzat ENCÜ; 1992 Þýrnak/
Uludere doðumlu. Annesi Nahide ENCÜ ve babasý adalet ve huzur istediklerini, tazminat istemediklerini, adalet istediklerini, bir yýldýr sýcak bir yemek piþmiyor, sað kalan çocuklarýmýz ruh gibi geziyor. Soruyoruz biz kürt olduðumuz için mi bunu
reva gördüler?? diye beyan etmiþtir.
26) Vefat Eden Özcan UYSAL
30/12/1993
Þýrnak/Uludere doðumlu. Tazminat istemediklerini, faillerin yakalanmasýný istediklerini beyan etmiþlerdir.
27) Vefat Eden Selim ENCÜ 1973 Þýrnak/
Uludere doðumlu Tazminat istemediklerini, faillerin yakalanmasýný istediklerini beyan etmiþlerdir.
28) Vefat Eden Salih ENCÜ
1993 Þýrnak/Uludere doðumlu. Tazminat istemediklerini,
faillerin yakalanmasýný istediklerini beyan etmiþlerdir.
29) Vefat Eden Þervan ENCÜ 1992 Þýrnak/
Uludere doðumlu. Tazminat istemediklerini, faillerin yakalanmasýný istediklerini beyan etmiþlerdir.
30) Vefat Eden M.Ali TOSUN 1987 Þýrnak/
Uludere doðumlu. Tazminat istemediklerini, faillerin yakalanmasýný istediklerini beyan etmiþlerdir.
31) Vefat Eden Salih ÜREK
1995 Þýrnak/
Uludere doðumlu. Tazminat istemediklerini, faillerin yakalanmasýný istediklerini beyan etmiþlerdir.
32) Vefat Eden Yüksel ÜREK 1995 Þýrnak/
Uludere doðumlu. Tazminat istemediklerini, faillerin yakalanmasýný istediklerini beyan etmiþlerdir.
33) Vefat Eden Adem ANT
1992 Þýrnak/
Uludere doðumlu. Tazminat istemediklerini, faillerin yakalanmasýný istediklerini beyan etmiþlerdir.
34)Vefat Eden Osman KAPLAN; 1980 doðumlu. Abisi Mehmet KAPLAN, faillerin ortaya çý-
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karýlmasýný istediklerini, tazminat istemediklerini
beyan etmiþtir.
,73"839/.?).739
+3 C:9 NG:"39C;
Þýrnak Uludere Gülyazý (Bujeh) Köyündenim,
olay günü ben de bombalananlar arasýndaydým.
Olay günü sýnýrdan karþýya geçip yükümüzü aldýktan sonra geri dönüyorduk. Genelde askerler sýnýr
ticareti amaçlý bu gidiþ geliþlere müsamaha gösterirdi. Günde 150-200 katýr yük bu güzergâhtan
getirilirdi. Bu güzergah, bu yol hep kullanýlýrdý. O
gün dönüþte önden gidenler tarafýndan askerlerin geçiþe izin vermediði söylendi. Telefonla ulaþtýklarý yakýnlarý böyle demiþti, bize de söylediler.
Ýki üç grup vardý. Gruplar çocuklar ve gençlerden
oluþuyordu.12, 13, 14, 15, 16, 17 yaþýndaki çocuklar; 18/23 yaþ arasý gençler, en büyüðü otuz yaþýný geçmiyordu. Sonra uçaklar gelip bizi bombalamaya baþladý. Bir grup bir kayanýn arkasýna sýðýnmýþtý. Kayalarý bombalayýnca hepsi kayalara gömüldüler. Ýnsanlar, yükler, hayvanlar hepsi gitti,
ben Irak tarafýna savrulmuþum. Bombalama bir
saatten fazla, bir buçuk saat kadar sürdü. Ben o
süre zarfýnda kara batmýþ vaziyette kaldým. Fark
edilmemem kurtulmamý saðladý. Genelde yaz aylarýnda kullanýlan gözetleme kulesinde askerler
olur, o gece gözetleme kulesinde kimse yoktu. O
gece aydýnlatma ve top atýþlarý da vardý.
DH?NE>: 6B7:96>7:?6; Görüþülen tüm
aileler ve köylülerin konuþmakta zorlandýklarý, cümlelerinde sürekli ayný kelimeleri tekrar ettikleri, kadýnlarýn gözlerinin donuk baktýðý,
aðlayamadýklarý,kadýnlarýn karalar giymiþ olduklarý, yaþamdan býkkýn ve usanmýþ olduklarý gözlemlenmiþtir.Ailelerde genel olarak her þeyden
vazgeçme duygusunun hakim olduðu tespit edilmiþtir. Ticaret olarak tanýmladýklarý ve on yýlladýr
kendilerine geçim kapýsý yaptýklarý, askerin resmi
kurumlarýn göz yumduðu “kaçakçýlýðýn” çocuklarýnýn bombalanmasýna sebep olarak gösterilmesine anlam verememektedirler. Resmi makamlarca yapýlan açýklamalardan tatmin olmadýklarý gibi, adaletin yerine getirileceðine de inançlarý kalmamýþtýr. 28.12.2012 günü hala failler ortaya çýkarýlmamýþ ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olduklarýna dair tüm belgeleri köyün ortasýnda
yakarak göç edeceklerini ve bir daha dönmeyeceklerini beyan etmektedirler.
& "C78C?  3@C/7CQ3 /3(.E).?.7>3"39
+.'.'73?;
1. Faillerin kim veya kimler olduðu, faillere
yönelik herhangi bir tespit yapýlýp yapýlmadýðý bilinmemektedir. Ancak soruþturma aþamasýndaki eksiklikler ortadadýr. Keza olay yeri incelemesi
havadan helikopterlerle yapýlmýþ, olay yerine adli
bir yetkili gitmemiþtir. Ailelerin beyanlarýndan da





Davalarýn akibetleri nedir?
5. En küçük cinayet olayýný bile günlerce ekranlara taþýyan medyanýn olaya iliþkin neredeyse haber yapmamasý dikkate alýndýðýnda, medyaya “haber yapýlmamasý” konusunda telkinde bulunulmuþ mudur?
/3933)$ H9:?67:?
1- Heyetimiz bu olaya iliþkin olarak yapýlanýn
bir yargýsýz infaz olduðu, öldürülenlerin sayýsý itibariyle “toplu bir katliam” niteliði taþýdýðý,
2- Bu olayýn yýllardýr hesabý sorulamayan ve
“Terörle mücadele” adý altýnda yapýlan yargýsýz infaz ve katliamlarýn bir devamý olduðu,
3- Kürt Sorunun çözümünde þiddete dayalý politikalarýn bu tür karanlýk eylemlerin zeminini oluþturduðu, bu nedenle Hükümetin politikasýný deðiþtirerek demokratik ve barýþçýl çözüm geliþtirmesinin bu olayla birlikte bir kez daha elzem
olduðunun ortaya çýktýðý,
4- Bu amaçla ulusal ve uluslararasý sivil ve
demokratik kitle örgütlerinin incelemede bulunmak üzere duyarlýlýk göstermeleri gerektiði,
5- Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýnsan Haklarý
Komisyonu’nun toplumda infial uyandýran ve karanlýk noktalarý olan bu katliam hakkýndaki raporunu bir an önce açýklamasý gerektiði,
6- BM ve Avrupa Konseyi insan haklarý birimlerinin olayý incelemesi gerektiði,
7- Katliamýn sorumlularý ve faillerinin yargý önüne çýkarýlmasý için tüm kurumlarýn üstüne
düþen görevleri hakkýyla yapmasý, etkili bir soruþturma yapýlabilmesi için olayda sorumluluðu bulunan askeri ve sivil tüm yetkililerinin (bombalama emri verenler dahil) soruþturma sonuçlanýncaya kadar görevlerinden açýða alýnmasý, Savcýlýk
ve idari birimlerin sorumlular hakkýndaki soruþturmayý bir an önce sonuçlandýrmasý
8- Devlet’in yapýlanýn bir katliam olduðunu
kabul etmesi ve özür dilemesi, Hükümet’in olayýn
siyasi sorumluluðunu üstlenmesi, Genel Kurmay
Baþkaný ve sorumlu kuvvet komutaný veya komutanlarýnýn görevden alýnmasý gerektiði,
9- Devlet’in öldürülenlerin ailelerine tatmin
edici, acý ve elemlerini hafifletici maddi ve manevi
tazminat vermesi ve bunu minnet olarak yapmamasý gerektiði,
10- Medyanýn peþin hükümlü ve “suçlu” yaklaþýmý ile kiþileri “yargýsýz infaza” layýk görme eðiliminden vazgeçmesi ve etik ilkeleri esas almasý
gerektiði, olayý gündemden düþürme gayretinden
uzaklaþýlmasý kanaatine varýlmýþtýr.
E G 
6+   $ 6   $ 6#  %H  >  

                           

anlaþýlacaðý gibi olaydan bir hafta-on gün sonra
olay yerinde maktullere ait uzuvlar bulunmuþtur.
Bu dahi olay yerinin güvenlik altýna alýnmadýðýnýn,
olay yeri incelemesi yapýlmadýðýnýn göstergesidir.
Olaya iliþkin tüm raporlarda ve adli týp raporunda 35 kiþinin öldüðü bildirilmiþtir. Oysa 35.kiþi olarak bildirilen maktullerden birine ait kol ve bacaklardýr. Olay yerine olayýn hemen ertesinde askeri helikopterle askerler gitmiþ, ancak bulgularýna iliþkin bir bilgi verilmemiþtir. Olaya iliþkin yürütülen soruþturmada gizlilik kararý bulunduðundan maktul yakýnlarý ve avukatlarý soruþturmanýn
yürüyüp yürümediðini dahi bilmemektedir. Soruþturma sebebiyle açýða alýnan bir görevli olduðu
bilgisi bulunmamaktadýr.
2. Olayýn hemen ertesinde Genelkurmay
açýklamasýnda, söz konusu bombalamanýn heron
görüntüleri ve alýnan istihbarat neticesinde gerçekleþtiði bildirildiði halde, Ýçiþleri bakanlýðýnca
hazýrlanan raporda heron ve operasyon talebinin
Þýrnak 23. Sýnýr Tümen komutanlýðýndan gelmediði, ölenlerin en yakýn karakola ulaþmalarýnýn bir
saat alabileceði, acil müdahale ihtiyacý bulunmadýðý halde bombalamanýn gerçekleþtiði, operasyondan yerel komutanlýðýn bilgisi bulunmadýðýndan sorumluluðunun da bulunamayacaðý bildirilmiþtir. Ayný raporda sadece heron görüntüleri ile
“atýþ serbest” talimatý verilemeyeceði, bu görüntülerin istihbaratla desteklenmesi gerektiði belirtilmektedir. Bu durumda genelkurmay açýklamasýnda belirtilen “istihbarat”ý kim saðlamýþtýr?
Atýþ serbest emrini veren kimdir ve hangi bulgulara dayanarak bu emri vermiþtir? Genel Kurmay’ýn
basýn açýklamasýna göre ÝHA’lara ilk görüntü
18:39 ‘da gelmiþ, bombardýman 21:37 ‘de yapýlmýþtýr. Aradan geçen 3 saat zarfýnda yerel unsurlardan herhangi bir istihbarat bilgisi alýnmadýðý da
Ýçiþleri bakanlýðý raporunda belirtildiðine göre bu
3 saatte ne yapýlmýþ, kimlerle görüþülmüþtür ya
da görüþülmüþ müdür? Köylülerin yardým çaðrýlarýna yerel askeri makamlarca kayýtsýz kalýndýðý,
olayýn ertesinde üstlerinde helikopter dolaþtýðý ve
yardýma gelmediði de nazara alýnarak operasyon
sýrasýnda ve sonrasýnda üst birimlerden yerel askeri makamlara olaya müdahale etmemeleri konusunda telkinde bulunulmuþ mudur?
3. Resmi makamlarýn “örgüt üyesi zannedilip vuruldular” þeklindeki açýklamalarý dikkate
alýndýðýnda “Velev ki sözü edilen grup örgüt üyelerinden müteþekkil bir grup” olsa idi, herhangi
bir uyarý yapýlmadan bu þekilde savaþ uçaklarý ile
tahrip gücü yüksek bombalar ile yargýsýz bir þekilde infaz edilmelerinin meþru ve haklý bir gerekçesi olabilir mi?
4. Bu bir yýllýk süreçte Roboski halkýna karþý
baþta “kaymakamýn darp edilmesi” davasý olmak
üzere, kaç ceza davasý ve soruþturma açýlmýþtýr?
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Bu hafta, Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesinin Birleþmiþ milletler tarafýndan
kabul ediliþinin 64. Yýldönümü kutlanýyor.

jik sorunlar, ekonomik ve sosyal haklardaki kayýplar gibi baþlýklarýn 2012 yýlýnda
da öne çýktýðýný üzülerek görüyoruz.

Ancak aradan geçen 64 yýlda Evrensel Bildirgede yer alan hak ve özgürlüklere dayalý uluslararasý bir düzen kurulamamýþtýr. Ýnsanlarýn ýrkýndan, renginden,
cinsinden, cinsel yöneliminden, dilinden,
din ve mezhebinden, inancýndan, etnik
kimliðinden, siyasi, vicdani ve felsefi kanaatinden baðýmsýz olarak insan olmaktan gelen haklarý ve dokunulmazlýklarý olduðu temel fikri dünya çapýnda yeterli koruma bulamamaktadýr. Ýnsanlýk korkudan
ve yoksulluktan kurtulma hakkýný kullanamamaktadýr. Siyasal iktidarlar insan haklarýna araçsallaþtýrmaya devam etmektedir.

Yukarýda bahsettiðimiz baþlýklar dýþýnda 2011’in son günlerinde gerçekleþen,
ancak failleri hala ortaya çýkarýlmadýðý ve
adalet tesis edilmediði için etkisi ve yol açtýðý acýlar 2012 yýlý boyunca tüm aðýrlýðýyla devam eden, ROBOSKÝ’de 19’u çocuk
34 yurttaþýmýzýn savaþ uçaklarýndan atýlan
bombalar ile katledilmesi olayý 2012 yýlýnýn Ýnsan Haklarý tablosunda yaralayýcý bir
yere sahiptir. Olayýn yýl dönümünde adalet
yolunda en küçük bir adým atýlmadýðýný içimiz yanarak görmekteyiz.

Ýnsan haklarý tüm insanlarýn hak ve
saygýnlýk açýsýndan eþit ve özgür olarak
doðduðu anlayýþýna dayanýr. Her bir bireye baðýmsýz seçim yapma ve yeteneklerini geliþtirme özgürlüðü saðlar. Bu özgürlükler baþkalarýnýn haklarýna saygýlý olmak ve bu haklarý çiðnememe zorunluluðu ile dengelenmektedir. Buna karþýn günümüzde uygarlýk deðerlerinin yok sayýldýðý, insan haklarý açýsýndan kazanýmlarýn gerilediði, insan öðesinin deðil maddi
deðerlerin ve eþitsizliklerin öne çýkarýldýðý
bir döneme girilmiþtir.
2012 yýlý ülkemizde de insan haklarý ihlallerinin yoðun bir þekilde yaþandýðý yýl olmuþtur. Bu ihlallerde Kürt sorunu
baþta olmak üzere, yaþam hakký ihlali, iþkence yasaðý ihlalleri, toplanma ve gösteri
hakkýna yönelik müdahaleler, düþünce ve
ifade özgürlüðünün kýsýtlanmasý, siyasilere yönelik tutuklamalar, cezaevlerindeki ölümler, kadýna ve cinsel yönelimi farklý olanlara yönelik þiddet, çevre ve ekolo-



Kürt siyasi tutuklu ve hükümlülerinin
insan olmaktan kaynaklý haklarýnýn ihlali sebebiyle baþlattýklarý açlýk grevleri 67.
Gününde can kaybý yaþanmadan yine tutuklularýn inisiyatifi ile sona erdirildi. Açlýk
grevlerinin yaþandýðý süreçte hükümetin
sorunu çözmede üzerine düþen yükümlülükleri yeterince yerine getirmemesi ve
gecikmeli olarak soruna yaklaþmasý insan
haklarý sözleþmesinin ihlali niteliðindedir.
Kürt sorununun farklý boyutlarýný siyasetin ve kamuoyunun gündemine taþýyanlarýn KCK operasyonlarý adý altýnda
siyasi, hukuki ve idari olarak baský altýna
alýnmaya çalýþýlmalarý ve uzun tutukluluk
süreleri ciddi bir insan hakký ihlali olarak
göze çarpmaktadýr.2012 yýlýnýn ilk 11 ayýnda bu kapsamda binlerce kiþi gözaltýna alýnýp tutuklanmýþtýr. Bu ihlaller Türkiye’nin
Kürt sorununun çözümünde sonuca ulaþma noktasýndan her gün uzaklaþmasýna
sebep olmaktadýr.
2012 yýlý düþünce ve ifade özgürlüðü
alanýnda yine ihlallerle dolu bir yýl olmuþtur. Yasalarýn deðiþtirilmesinin insan haklarý ihlallerini engellemediði de bu þekil-
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de ispatlanmýþtýr. “Düþünce ve ifade özgürlüðü önündeki engelleri kaldýrma” þiarý ile yapýlan yasal deðiþikliklerin sonucu
daha fazla insan düþüncesinden dolayý tutuklanmýþtýr. Portekizli ünlü romancý Jose
Saramago’nun söylediði gibi; “Kelimeler insana düþüncelerini gizlesin diye verilmemiþtir.” O halde ifade edilmeyen düþüncelerin özgürlüðünün insanlýðýn geliþimine hiç bir katký sunmayacaðý da açýktýr. Ancak tüm dünyada iktidarda bulunanlar insanlarýn sadece kafalarýnýn içindeki
düþüncelerinde özgür olmalarýndan yanadýr, keza Türkiye’de de…

lý su, biber gazý gibi uygulamalarý önceki
yýllara oranla artýþ göstermiþtir. Artýk barýþçýl gösterilere katýlan halka, kadýnlara,
çocuklara ve yaþlýlara uluorta iþkence yapýlmaktadýr ve hukuki dayanaklardan yoksun davalar açýlmaktadýr.

2012 yýlýnda düþünce, ifade ve örgütlenme özgürlüðüne yönelik kýsýtlanma ve
yasaklanmalar devam etmiþtir. Bu çerçevede gazeteci, yazar, insan haklarý savunucusu, siyasetçi, avukat gibi çok sayýda
düþünce adamýna davalar açýlmýþ, dergi,
gazete ve kitaplar toplatýlmýþtýr.

Þýrnak Barosu olarak elbette her tür
insan haklarý ihlalinin takipçisi olacaðýmýzý ve özellikle Roboski olayý aydýnlanana ve
failler cezalandýrýlana dek soruþturmanýn
peþini býrakmayacaðýmýzý tüm halkýmýza
duyuruyoruz.

2012 yýlý toplantý ve gösteri özgürlüðü açýsýndan da ihlallerin ve kýsýtlamalarýn yaþandýðý bir dönem olmuþtur. Kolluk güçlerinin barýþçýl gösterilerde orantýsýz güç ve þiddet kullanmasý neredeyse
her gün medyada yer almýþ, cop, basýnç-

ÞIRNAK BAROSU BÜLTENÝ

Türkiye çapýnda ve ilimizde yapýlan
ve yapýlmasý planlanan santraller çevreye zarar vermekte, kültürel mirasýmýzý yok
etmekte ve dönüþü olamayan sonuçlar
doðurmaktadýr. Ayný þekilde bölgenin dört
bir tarafýna serpiþtirilen barajlar da ekolojik dengeyi bozmakta ve kültür mirasýmýzý
sular altýnda býrakmaktadýr.

Hak ihlallerinin yaþanmadýðý özgür ve
demokrat bir dünya dileðiyle… 15.12.2012
EC?93/G3?,'.
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Bugün baþta Ýstanbul olmak üzere, Ankara, Ýzmir ve Antalya illerinde Çaðdaþ Hukukçular Derneði (ÇHD) Genel Merkez ve þube yöneticileri ile üyelerine yönelik kitlesel bir gözaltý dalgasý baþlatýlmýþtýr. Halen devam eden gözaltý ve
yakalama iþlemleri nedeniyle 10’u aþkýn meslektaþýmýzýn sabahýn erken saatlerinde evlerine
baskýn yapýlmýþ, edindiðimiz bilgilere göre bazý
avukatlarýn kapýsý kýrýlmýþ, gözaltý ve arama iþlemlerinde avukatlýk yasasýnýn ve diðer usul yasalarýnýn hükümlerine uyulmamýþtýr. Yine edindiðimiz bilgilere göre barolardan en büyük avukat örgütü olan ÇHD’nin Genel Baþkaný hakkýnda da yakalama kararý çýkarýlmýþtýr.
1970’li yýllardan beri darbe dönemleri dahil her türlü hukuksuzluk ve adaletsizliðe karþý etkili bir hukuk ve insan haklarý mücadelesi
yürüten bir hukuk örgütüne yönelik bu hukuksuzluðu kýnýyoruz. Bu kitlesel gözaltý ve yakalama dalgasý savunma hakkýna, yurttaþlarýn hak
arama özgürlüðüne ve bu nedenle demokratik
hukuk devletinin temel ilkelerine bir saldýrýdýr.

ÇHD yönetici ve üyeleri her zaman insan haklarý
ihlallerinin maðdurlarýyla dayanýþma içinde olmuþ ve adalet mücadelesinde her zaman maðdurlarýn yanýnda yer almýþlardýr.
Meslektaþlarýmýza yönelik saldýrýlarýn yaný
sýra, yaklaþýk bir yýl önce de 46 meslektaþýmýz
mesleki faaliyetlerinden dolayý tutuklanmýþ ve
26’sý halen tutuklu olarak yargýlanmaktadýr. Savunma mesleðine yönelik bu saldýrýlarý rutin bir
uygulama haline getirme yönündeki adli ve idari
uygulamalarý asla kabul etmeyeceðiz.
Doðu ve Güneydoðu Bölgesi Barolarý olarak mesleðimize, mesleki faaliyetimize ve savunma hakkýna yapýlan bu hukuka aykýrý uygulamayý protesto ediyoruz. Her zaman ve her koþulda ÇHD üyesi meslektaþlarýmýzla dayanýþma içinde olduðumuzu kamuoyuna bir kez daha
duyurarak, gözaltýna alýnan Meslektaþlarýmýzýn
gözaltý iþlemlerine derhal son verilerek serbest
býrakýlmasýný talep ediyoruz. 18.01.2013
8( D  % 3 G  

/0 2 03275 5+ 
#++ 0/3 0" +  
Din ve vicdan özgürlüðünün bir tezahürü
olan baþörtüsü, yýllardýr siyasal bir simge olarak nitelendirilip “kamusal hayatta” kiþi özgürlüðünün, çalýþma hürriyetinin ve kamu hizmetleri alma hakkýnýn kullanýmýna engel görülmüþ
ve bu nitelemeyle bir soruna dönüþtürülmüþtür.
Bu hakkýn kullanýmýna iliþkin kýsýtlamalar kimi zaman yasal ve idari düzenlemelere dayandýrýlmýþ, kimi zaman da fiilen uygulanmýþtýr.
Türkiye Barolar Birliði Meslek Kurallarýnda da
bu kýsýtlayýcý anlayýþýn ürünü olan ve avukatlarýn baþlarý açýk bir þekilde görev yapamayacaklarýna iliþkin düzenlemenin yürütmesi Danýþtay
8. Dairesi tarafýndan bir meslektaþýmýzýn yapmýþ olduðu baþvuru üzerine durdurulmuþtur.



Danýþtay’ýn ilgili dairesinin bireyin temel hak ve
hürriyetlerine açýkça aykýrý olan bu düzenlemenin yürütmesini durdurmuþ olmasýný olumlu buluyoruz, destekliyoruz.
Gerek Danýþtay’ýn konuya iliþkinkararýnýn
gerekçesinde gerekse bu karar etrafýnda yapýlan avukatlýk mesleðinin kamu hizmeti ya da
serbest meslek olmasý tartýþmasýnýn, hiçbir temel hakkýn kullanýmýnýn önünde bir engel teþkil etmeyeceðini, bireylerin inanç ve inanmama
hürriyeti ile çalýþma hürriyeti arasýnda seçim
yapmaya zorlanamayacaðýný düþünmekteyiz.
Kamu hizmeti alma ya da vermek için
inançlardan, düþüncelerden, deðerlerden arýn-
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dýrýlmýþ, renksiz, kokusuz, tatsýz bir alan yaratma çabasý yersiz ve imkânsýzdýr. Kamusal alan
olabildiðince siyasaldýr. Bu alanda sýnýrlanan
her bireysel hakkýn boþluðunu daha güçlü olan
birey ve anlayýþlar doldurur ki, aksine bu durum
eþitsizliðin kaynaðýdýr.
Verilecek kamu hizmetini ve hizmetin verilme biçimini niteleyen objektifliði ve tarafsýzlýðý, kiþi hürriyetini sýnýrlayacak þekilde yorumlamanýn günümüz dünyasýnda bir karþýlýðý kalmamýþtýr. Bu nedenle baþörtüsü dâhil, dil, ýrk ve
cinsiyete dayalý bireyin insan olmaktan kaynaklanan hiçbir inanç, deðer ve hakkýnýn “kamusal
alan” gerekçesi ile sýnýrlanamayacaðýný bir kez

daha yineliyor, meslektaþlarýmýzýn yargýlama
faaliyetlerinin her alanýnda baþörtüsü ile çalýþabilmesinin önünü açan bu kararý destekliyoruz.
Ayrýca CHP Milletvekili Birgül AYMAN
GÜLER’in ýrkçý yaklaþýmlarý, anayasal vatandaþlýk tanýmýný kabullenmez tavrý ve barýþ sürecini baltalama çabalarý sebebiyle þahsýný ve ayný
partide bu yaklaþýmý onaylayan, ses çýkarmayan
herkesi kýnýyor, istifa ederek onurlu duruþ sergileyen Adýyaman Milletvekili Salih FIRAT’ ý tebrik ediyoruz. 28.01.2013
'% 
8( D  % 3 G  

Meslektaþýmýz Büþra Demir meslek hayatýna ilk adýmýný
yemin töreni ile attý. Kendisine baþarýlý ve bol kazançlý,
adalet yoluna adanmýþ bir meslek hayatý diliyoruz…
Aramýza Hoþ Geldin Büþra…

ÞIRNAK BAROSU BÜLTENÝ
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