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----0---BAġKAN – Değerli üyelerimiz, saygıdeğer basın mensupları; toplantı yeter sayımız vardır,
toplantımızı açıyoruz.
Gündemimiz baĢkanlık sunuĢları, alt komisyon çalıĢmalarının değerlendirilmesi, Almanya’ da
meydan gelen ırkçı Neonazi cinayetlerinin görüĢülmesi, dördüncü gündem maddemiz Samsun
Milletvekili Cemal Yılmaz Demir’ in kaçak göçmenler ve sığınmacılarla ilgili alt komisyon kurulması
hakkındaki önergesi ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’ in benzer mahiyetteki önergelerini
inĢallah bu toplantımızda görüĢeceğiz.
Değerli arkadaĢlar, önümüzdeki cumartesi günü 10 Aralık Dünya Ġnsan Hakları Günü.
Dolayısıyla Dünya Ġnsan Hakları Gününü Ģimdiden daha tebrik ediyorum, kutluyorum. Dünya tarihi
boyunca insanlık bir sürü acılardan geçmiĢtir, savaĢlar yaĢamıĢtır, Ģiddet görmüĢtür, ayrımcılık
görmüĢtür, göçler yaĢanmıĢtır. Nitekim Birinci Dünya SavaĢı ve Ġkinci Dünya SavaĢı insanlığın en
fazla acı çektiği zamanlar olmuĢtur. ĠĢte Ġkinci Dünya SavaĢından sonra BirleĢmiĢ Milletler Genel
Kurulu toplanarak BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesini, Beyannamesini imza altına
almıĢ ve açıklamıĢtır. Ġnsan hakları açısından somut norm olarak en önemli belgelerden bir tanesidir.
Bu bilginin açıklanması ve yayınlanması anısına her yıl 10 Aralık günü Ġnsan Hakları Günü olarak
kutlanmaktadır. Evet, Türkiye’ de de insan hakları süreci hareketli ve dinamik bir süreç olarak devam
etmekte, bütün hükûmetler bu sürece katkı sağlamaktadır. Son yıllarda da Türkiye’ de insan hakları
konusunda ciddi geliĢmeler olmuĢ, her Ģeyden önce bir anlayıĢ değiĢikliği yaĢanmıĢtır. Ġnsan hakları
ihlallerine karĢı ve insan hakkı ihlali yapan kiĢilere karĢı sıfır tolerans ilkesi benimsenmiĢtir. Nereden,
kimden bir insan hakkı ihlali gelirse bunun üzerine gidilmesi ilkesi benimsenmiĢtir. Bu çerçevede
insan hakları ihlallerinin önemli derecede azaldığını görmekteyiz. Bunun yanı sıra hukuki
düzenlemelerde ileri birtakım yeni düzenlemeler yapılmıĢ, geliĢmeler olmuĢ, Anayasa’ mızda
değiĢiklikler sağlanmıĢ. Bunlardan bir tanesi de usulüne uygun olarak kabul edilmiĢ olan insan
haklarını ilgilendiren sözleĢmeler diğer kanunlarımızın, mevcut kanunlarımız üzerinde kabul edileceği
1

hükmü benimsenmiĢtir, Anayasa’ nın 90’ ıncı maddesinde. Bu gerçekten ileri bir düzenlemedir. Hangi
uluslararası bir norm varsa ve bunu Türkiye kabul etmiĢ ise bu çerçevede artık bu insan hakları
düzenlemeleri iç hukukun üzerinde yer almıĢtır. Her ne kadar bu düzenleme, Anayasa’ nın bu
düzenlemesi uygulayıcılar tarafından yeterince titiz bir Ģekilde uygulanmasa da artık bu anayasal bir
hüküm hâline gelmiĢtir. Bu bizim iç hukukumuzun bir düzenlemesidir. Ġleriki günlerde bu hükmün
layığı veçhiyle uygulanacağını ümit ediyorum. Bu çerçevede biz de bir etkinlik düzenledik. Yarın
daha önceden komisyonumuza baĢkanlık

yapmıĢ değerli

milletvekillerimizle birlikte ve

komisyonumuzun BaĢkanlık Divanıyla birlikte bir toplantı yapacağız. Bu toplantıda insan haklarını
önceleyen bir bildirgeye imza atacağız inĢallah ve yine oradaki bu zamana kadarki yaptıkları
çalıĢmalardan dolayı Ġnsan Hakları Komisyonu bir önceki baĢkanlarımıza da birtakım plaketler
vermeyi düĢünüyoruz. Böyle bir birliktelik sergileyeceğiz. Bu günü de bu Ģekilde değerlendirmiĢ
olacağız.
Yine, değerli arkadaĢlar, geçtiğimiz günlerde Genel Kurulda bir düzenleme yapıldı.
Komisyonumuzu ilgilendiren çok önemli bir düzenleme yapıldı. Komisyonumuzun yasama süreçlerine
katılması maalesef hem kanundan hem de Ġç Tüzük’ ten kaynaklanan engeller yüzünden
gerçekleĢemiyordu. Bu da hem bizim komisyonumuzun etkinliğini zayıflatıyordu hem de yurt
dıĢından gelen heyetlerde biraz ĢaĢkınlık yaratıyordu. Bu kadar önemli bir komisyon insan hakları
konusunda âdeta çatı organı olarak iĢlev gören bir komisyonun yasama süreçlerine katılamayıĢı
yadırganıyordu. Nitekim Avrupa Birliği Ġlerleme Raporları’ na da yansımıĢtı bu durum. Yapılan
düzenlemeyle “ Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığınca havale edilen kanun, tasarı ve teklifleriyle
kanun hükmünde kararnameleri görüĢmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının
gündemindeki konular hakkında istem üzerine görüĢ ve öneri bildirmek.” olarak komisyonumuzun
görev ve yetkileri yeniden tanımlanmıĢtır. ġu anda bu kanun teklifi Genel Kurulumuzdan geçmiĢ ve
Sayın CumhurbaĢkanının onayına arz edilmiĢtir. ĠnĢallah Sayın CumhurbaĢkanımız bu kanun teklifini
onaylarsa komisyonumuzun yetkileri bu manada geniĢlemiĢ olacak ve kendisine sevk edilen kanun
teklif ve tasarıları da görüĢme imkânına kavuĢacak.
Değerli arkadaĢlar, bu arada dilekçelerden birkaç bilgi vermek istiyorum sizlere. Bu zamana
kadar yani seçimden sonra komisyonumuza 826 baĢvuru yapılmıĢ, bu 826 dilekçeden 806’ sı iĢleme
alınmıĢ, Ģu anda bekleyen dilekçemiz 20 tanedir. Bu aslında yani Ģu 20 dilekçe artık komisyonun
neredeyse günlük çalıĢtığını bize ifade etmektedir. Zaten 20 taneye yakın günde dilekçe geliyor. Hızlı
bir Ģekilde dilekçelere müdahale ediyoruz. Bunların yazıĢmaları yapılıyor. Bunlar iĢleme alınıyor.
Dolayısıyla komisyon uzmanlarımıza da bu çerçevede teĢekkür ediyorum.
Her ne kadar gündem maddesi var ama gündem maddesine geldiğimizde bu noktada gene
ifade edeceğim. Almanya’ da yaĢanan ırkçı Neonazi cinayetlerini yerinde incelemek için Sayın
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Davutoğlu’ yla birlikte 2-4 Aralık tarihlerinde Almanya ziyaretimiz oldu. Bu zaten gündemimizin bir
maddesi, bir parçası. Dolayısıyla o madde geldiğinde bu konuda görüĢlerimizi ve izlenimlerimizi
sizinle paylaĢacağım.
Değerli arkadaĢlar, Dünya Ġnsan Hakları Günü olması münasebetiyle bu husus olmak üzere
kameralar çıkmadan arzu eden üyelerimize mesaj vermeleri açısından kısa sizlere sözler vereceğim.
Ondan sonra da kameraları dıĢarıya davet edeceğiz ve gündemimize geçmiĢ olacağız. Arzu eden
arkadaĢlarımız varsa söz verebilirim Dünya Ġnsan Hakları Günü münasebetiyle.
Sayın Bostancı buyurun.
MEHMET NACĠ BOSTANCI (Amasya) – Ġnsanlık tarihini burada özetlemeye kalkarsak
Nostradamus gibi konuĢmamız gerekir, metaforlarla, sembollerle ama insanların eĢit olduğu fikri tek
tanrılı ve evrensel dinlerin bu yöndeki mesajlarını bir kenara bırakacak olursak modern zamanlara
aittir. EĢitlik derken kastettiğimiz sosyolojide verili ve kazanılan statüler diye iki ayrı kategoriden
bahsedilir. Verili statüler: Ġnsanın doğumla birlikte kazandığı nitelikler. Bunlardan dolayı dünyada
hiyerarĢik bir yer iĢgal ettiği fikri geçmiĢte çok muhkem bir fikirdi. Ġnsanlar kimlikleri, dinleri,
kültürleri, dilleri, inançları bakımından o hiyerarĢide bir yer iĢgal ederlerdi. Dünyanın hiyerarĢik
tasavvuruna da uygundu, birçok düĢünürün o yönde görüĢleri vardır. ĠĢte eski Yunan’ dan itibaren
baĢlar cansızlar, bitkiler, hayvanlar, insanlar diye, yahut da Akino’ lu Toma da çok önemli bir
düĢünürdür- ölümsüz yasa, dünyevi yasa, pozitif yasa. Ġnsanların eĢitliği fikrine gelinceye kadar halkın
büyük çoğunluğunun, kitlenin önemli, değerli, hesaba katılması gereken bir çevre olduğu fikrinin
güçlenmesi gerekiyordu insanların eĢitliği fikri için ama daha Fransız Ġhtilalini hazırlayan
düĢünürlerde bile bu yönde görüĢler yoktur. mesela Cicero’ ya göre halk güruhtur, ayak takımıdır, eski
Yunan’ da da bu yönde görüĢler vardır. Mesela Aristo’ nun çok meĢhur bir söz vardır “ Öküz fakirin
kölesi, fakir zenginin öküzüdür.” diye. O köleciliği olağan gören anlayıĢın bir parçası olarak ifade
eder. Aristo’ ya feministler fena hâlde kızarlar çünkü kadınları kamusal hayata sokmaz. 19’ uncu
yüzyılda bilim ve teknolojideki geliĢmeler yeni bir dünya tasavvuruna imkân verdi. Bilim ve teknoloji
marifetiyle her türlü sırrın ortadan kalkacağı ve insanlığın büyük mesafeler alacağı. O dönemde üç
büyük teorisyenden bahsedilir Freud, Darwin ve Marks. Darwin türlerin kökeninde biyolojik dünyaya
iliĢkin o hiyerarĢik anlayıĢa uygun bir tasarım ortaya koymuĢtur ama aynı Ģekilde sosyal Darwinizm
diye yeni bir ekol çıkmıĢtır. Bunun kapitalizmde, faĢizmde karĢılıkları vardır. Bunun temel yaklaĢımı
Ģudur: Mademki tabiat zayıfları elimine ederek güçlülerin daha egemen olduğu bir mükemmelliğe
doğru yürüyor, öyleyse toplumsal hayat için de doğru olan budur “ Güçlü olan olanlar ayakta kalsın
zayıflar kahrolsun.” 19’ uncu Yüzyılın ikinci yarısında mesela sendikaların kurulmasına itiraz eden
kimi çevreler zayıfların güçlenmesine yönelik bu tür suni örgütlenmelerin toplumun mükemmelliğe
doğru ilerlemesine mani olacağı kanaatini zikrederler. Keza faĢizm aynı Ģekilde zayıfların, alillerin, alt
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sınıfta olanların mutlak surette tasfiyesiyle dünyanın daha güzel bir dünya olacağını iddia eder ama bu
yaklaĢımlar bilim ve teknolojinin her Ģeyi daha iyiye götüreceği inancı 20’ inci Yüzyılda iki büyük
savaĢla ortadan kalkmıĢtır. Birinci Dünya SavaĢı’ nda yaklaĢık 20 milyon, Ġkinci Dünya SavaĢı’ nda 50
milyon insan öldü. Bu 50 milyon insanın sadece 26 milyonu Sovyetler Birliği’ ne aittir, 18-35 yaĢ
arasındaki nüfusun dörtte 3’ ünü kaybetmiĢtir savaĢta. Tabii bu hiyerarĢik dünya tasavvurunun çok
farklı yerlerde karĢılıkları vardır. Mesela Stalin dönemi Sovyetler Birliği çok ilginç bir örnektir ve
inanılmaz insanların araçsallaĢtırıldığı, toplu kıyımların yapıldığı, büyük katliamların yapıldığı bir
süreç yaĢanmıĢtır ama savaĢlar, felaketler yeni baĢlayan bu dünyayı düĢünmek gerektiğine iliĢkin bir
yaklaĢım doğurunca 1948’ de biraz önce Sayın BaĢkanın da ifade ettiği gibi en azından verili statüler
itibarıyla da insanların eĢit sayılması gerektiği, bunun demokratik yaklaĢıma son derece uygun olduğu,
böyle bir dünya üzerinden daha barıĢçı bir gelecek tasavvurunun mümkün olacağı inancıyla insanların
eĢitliği fikri güç kazanmıĢtır ama bu deklarasyonun ortaya konması insanların eĢit olduğu anlamına
elbette ki gelmez. Dünyanın her yerinde eĢitlikçi ve eĢitsizlikçi iliĢkiler yan yana varlığını sürdürüyor.
Siyaset burada çok önemli. Siyaset sürekli aslında eĢitsizliğin üretimine iliĢkin bir güçler iliĢkisidir.
Demokratik siyaset kitaplarda yazılı olan o eĢitlik fikrini en azından belli ölçüde ve kabul edilebilir
Ģekilde toplumsal hayata taĢımak bakımından çok önemlidir. ġehirleĢtikçe, modernleĢtikçe,
civilization bu Fransızların söylediği Almanların kültür dediği, civitas Ģehirli hayatın normları
geliĢtikçe, bunun sosyal ve maddi zemini oluĢtukça muhakkak eĢitlikçi bir dünya daha iyi bir Ģekilde
kurulacaktır, Türkiye’ nin istikameti de bu yöndedir. Hem toplumun maddi Ģartları itibarıyla hem de
siyasal iliĢkileri itibarıyla bu yönde çok önemli adımlar atıldığını görüyoruz. Ümit ederiz insanların
beraberce eĢitlikçi bir anlayıĢla birlikte yaĢadıkları barıĢçı bir dünyanın teĢekkülüne Türkiye de
anlamlı bir katkı sağlar.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Biz teĢekkür ederiz, sağ olun.
Sayın Tanrıkulu.
MUSTAFA SEZGĠN TANRIKULU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, ben de sunumunuz için
teĢekkür ediyorum ve Dünya Ġnsan Hakları Gününü bugünden kutluyorum.
Ġyi temennilerde bulundunuz ancak yani Türkiye’ nin tablonun aktarıldığı gibi olmadığı
görüĢündeyim ben. Öncelikle iki konuda vurgu yapmak istiyorum, bir tanesi Anayasa’ nın 90’ ıncı
maddesinin uygulamada ortaya çıkardığı sorunlardır. Anayasa’ nın 90’ ıncı maddesi sadece bugün
açısından değil ama geçmiĢten bugüne maalesef yargı zihniyeti bakımından uygulanması
içselleĢtirilmemiĢ bir konudur. Her alanda yargı zihniyeti Türkiye’ nin önüne bu konuda büyük
engeller

çıkarmaktadır.

En çarpıcı

örneği

de Türkiye bakımından hâlen tutuklu olan

milletvekillerimizin bu maddenin uygulanmaması nedeniyle tutukluluk hâllerinin devamıdır. Türkiye
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maalesef bu Meclis ve yargı bu ayıbı maalesef üzerinden atamamıĢtır. Umut ediyorum ki insan hakları
günü nedeniyle yargı Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġnsan Hakları Komisyonunun bu uyarısını dikkate
alır ve Türkiye’ nin yeniden mahkûmiyetlerine izin vermeden yargı kararıyla milletvekillerinin
Mecliste olması yolunu açar. Zira kendi avukatımdan biliyorum, Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesinin
tutuklamayla ilgili olarak Türkiye aleyhine verdiği onlarca kararı vardır. Hâlen de Avrupa Ġnsan
Hakları Mahkemesinin gündeminde olan onlarca dosya vardır. Bu dosyalar Avrupa Ġnsan Hakları
Mahkemesinin gündemine taĢınmıĢtır. Umut ediyorum ki Türk yargısı bir kez daha Türkiye’ nin
mahkûm olmasını sağlamadan milletvekillerimizin özgürlüğünü sağlayarak Mecliste olmasını sağlar.
Tabii bu sadece milletvekilleri açısından bir sorun değil. Türkiye’ de tutuklama maalesef Türk
yargısının ve Türkiye’ de insan hakları sorununun en ağır sorunlarından bir tanesidir. Binlerce
insanımız haksız bir biçimde, adalete aykırı bir biçimde, insan haklarına aykırı bir biçimde
tutukludurlar. Türkiye’ nin her tarafı maalesef son birkaç yıl içerisinde cezaevine dönüĢmüĢtür. Yargı
uygulamaları nedeniyle cezaevine dönüĢmüĢtür. Bu nedenle kiĢisel görüĢüm yargının bu zihniyetine
takdir alanı bırakmayacak bir biçimde Meclisin bir tutum almasıdır ve tutuklama konusunda yargıya
takdir alanı bırakmayacak bir biçimde düzenleme yapmasıdır.
Bu bağlamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına sunulan tutuklamayla ilgili bir
tasarımız var. Umuyoruz, bir an evvel Meclise iner ve tutuklama konusundaki yargının gösterdiği bu
direnci Meclis olarak biz kırarız. Eğer yargının bu direncini biz Meclis olarak kıramazsak Türkiye
maalesef farklı bir noktaya taĢınacaktır.
Ġkinci olarak Ģunu ifade ettiniz: “ Sıfır tolerans.” dediniz. Yine uygulamadan gelen bir avukat
olarak, insan hakları savunucusu olarak, maalesef bu “ Sıfır tolerans” sözünün de ben uygulamada
havada kaldığı görüĢündeyim. Türkiye Ġnsan Hakları Vakfının yarın açıklanacak verilerine göre,
sadece Türkiye Ġnsan Hakları Vakfının beĢ merkezine 2011 yılı itibarıyla 350 baĢvuru yapılmıĢtır,
iĢkence nedeniyle ve kötü muamele nedeniyle 350 baĢvuru yapılmıĢtır.
Yine maalesef söylüyorum, iĢkence yapan kamu görevlileriyle ilgili olarak bunların
üzerindeki idari koruma devam etmektedir, yargı da hoĢgörüyle yaklaĢmaktadır. Türkiye’ de zaman
aĢımına en fazla uğrayan dosyalar iĢkence nedeniyle kamu görevlilerinin yargılandığı dava
dosyalarıdır. Bunun pratiği yargı kararlarıyla da ortadadır, istatistiki bilgilere bakarsak da ortadadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına verdiğim soru önergesiyle, Adalet Bakanlığından bu
verileri istedim, maalesef, üç ay geçmesine rağmen, bu veriler henüz elimize gelmedi. Bu bağlamda,
özellikle Ģunu vurgulamak istiyorum, iĢkence ve kötü muamele konusunda Ģunu vurgulamak
istiyorum: Kamu görevlileri, maalesef, yaptıkları kötü muamele ve iĢkenceyi gizlemek amacıyla
“ görevli memura mukavemet suçu” Ģeklinde zabıt düzenlemekteler ve bu zabıtları da yaptıkları da
iĢkence ve kötü muamelenin gizlenmesine aracı etmekteler. Umuyorum, bu komisyonumuz bunun
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önüne geçer ve bu konuda ciddi araĢtırma yapar. Özellikle, yıl yıl nasıl arttığını da görebiliriz yani
Türkiye’ deki insanlarımız, yurttaĢlarımız çok cesaretli hâle gelmediler, polise mukavemet konusunda,
jandarmaya mukavemet konusunda çok cesaretli hâle gelmediler ama bu suçlarda özellikle son beĢ altı
yılda olağanüstü bir artıĢ var. Bu artıĢın özellikle de iĢkence ve kötü muamele suçlarını gizlemek
amacıyla yapıldığı görüĢündeyim, bunun istatistiki verileri de elimizde var.
BaĢka bir konu da, maalesef, yine Türkiye Ġnsan Hakları verilerine göre geçen yıl itibarıyla
eriĢimi engellenen web sitesi sayısı 15.506’ dır. Yine 7 gazete ve dergi birer ay süreyle kapatılmıĢtır.
Bu da ifade özgürlüğü önünde çok ciddi engeldir. YaĢam hakkı konusunda da çok ciddi engeller
vardır. Her ne kadar “ Faili meçhul cinayet yok.” deniyorsa da yine yalanlanmayan verilere göre 15
faili meçhul cinayet vardır geçen yıl itibarıyla. “ Dur” ihtarı ve orantısız güç kullanımı nedeniyle ölen
insan sayısı 19’ dur. Bu da Türkiye açısından, bence iyi olmayan bir tabloyu ortaya koymaktadır.
500’ den fazla üniversite öğrencisi tutukludur, toplantı ve gösteri yürüyüĢlerine katıldıkları için
tutukludur. Daha geçen gün, KESK’ in 31 yöneticisi Ġzmir’ de çok ağır cezalar aldılar, ifade özgürlüğü
nedeniyle çok ağır cezalar aldılar. Bu nedenle, Türkiye’ deki insan hakları konusunda ümit ederdim ki
iyi bir tablo çizelim fakat maalesef Türkiye’ de insan hakları tablosunun sayısal verilere baktığımız
zaman da iyi bir durumda olmadığını düĢünüyorum.
Komisyonumuzun Aralıktan sonra yapacağı çalıĢmalarla, etkili çalıĢmalarla bu insan hakları
ihlallerinin üzerine gideceği, bunu en aza indirmeye çalıĢacağı konusundaki inancımı da belirtmek
istiyorum.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.
Sayın Aygün…
HÜSEYĠN AYGÜN (Tunceli) – BaĢkanım, çok teĢekkürler.
Tabii, sizin 10 Aralıkla ilgili güzel dileklerinize katılmamak mümkün değil fakat
Türkiye’ deki insan hakları ihlallerinin ortadan kalkma bir yana arttığı bizzat Avrupa Ġnsan Hakları
Mahkemesindeki Türk yargıç IĢıl KarakaĢ tarafından geçen hafta ifade edildi ve Hükûmet uyarıldı,
eğer yargının pratiğinde ciddi Ģekilde bir değiĢiklik olmazsa Türkiye açısından büyük mali külfetin
gündeme gelebileceği bizzat yargıcımız tarafından dile getirildi.
Sanırım, IĢıl Hanım Ģunları kastediyor: Dün açıklanan bir rapora göre, KCK üyesi olmak
iddiasıyla tutuklu BDP veya BDP yanlısı 3.928 insan var cezaevlerinde, 71 gazeteci, 500’ ün üzerinde
öğrenci, 300’ e yakın da Ergenekon tutuklusu var.
Ben insan haklarını avukat olduğum için de çok merakla öteden beri takip eden biriyim ve
bildiğim kadarıyla, Habeas Corpus, bu insan hakları denen enstrümanın temelini oluĢturuyor, kimin
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neyle suçlandığı hakkında, hangi iddia olduğu Ģeklinde önemli bir Avrupa belgesidir ve insan
haklarının ilk ıĢıkları olarak tarif ediliyor Habeas Corpus.
Her gün gazetelerde Ģöyle haberler okuyorum: Filanca KCK’ liyi tutuklatan savcı “ Dur
bakalım hele, delil arayacağız, buluruz elbette.” filanca öğrenciyi tutuklayan cumhuriyet savcısı
“ Delilleri biz topluyoruz, bulacağız elbette.” Ģeklinde beyanlarda bulunuyor. Ġki yılı aĢkın süredir
içeride olan öğrenciler var, yarın bir bölümü, Hopa tutukluları olarak adlandırılan bir bölümü, -28
civarında- Ankara’ da özel yetkili mahkemede yargılanacaklar.
Ġnsan hakları, tabii ki, 90’ lı yıllardaki gibi ev ve sokak infazları, kontgerilla cinayetleri,
korkunç ihlaller Ģeklinde bugün zuhur etmiyor ama gözaltına alınan öğrencilerin ring araçlarında
dövülmesi, meydanlarda ağır iĢkencelere maruz kalması Ģeklinde fiziki Ģiddet de ne yazık ki,
önümüzde bir gerçek olarak duruyor. Yayınlanmayan kitaplar toplatılıyor, iĢte Ahmet ġık örneği
biliniyor. Bu bakımdan, insan haklarının çözüldüğü, ciddi iyileĢmeler sağlandığı değil, insan
haklarında kısmi ilerlemeler sağlansa da hak ihlallerinin biçim değiĢtirdiği Ģeklinde bence bir tahlil
yapmalı Komisyonumuz. Zira, TBMM bünyesindeki bu Komisyondan toplumumuzun da büyük
beklentileri var.
Ben de Sayın BaĢkan gibi 10 Aralığı kutluyorum, insan hakları için mücadele edenlere yeni
soluklar getirmesini diliyorum ve bu 10 Aralığı içeride olan, düĢünceleri nedeniyle içeride olan, hiçbir
Ģekilde silah, yasa dıĢı bağlantı, Ģiddet eylemi kanıtı gösterilmeyen 500 öğrenciye ve Ahmet ġık,
Nedim ġener ve diğer gazetecilere, kendim kiĢisel olarak adıyorum.
Çok teĢekkürler.
BAġKAN – Sayın Özdemir…
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan.
Tabii, bizim buradaki tespitlerimizi, hiç kimse muhalefet içgüdüsüyle yapılan konuĢmalar
olarak algılamamalı Sayın BaĢkanım. Biraz önce söylediğiniz, çizdiğiniz tabloya keĢke katılmak
mümkün olsa.
Türkiye'nin bir gerçeği var yani bugünkü tarih itibarıyla Adalet Bakanlığından alınan resmî
rakamlara göre ceza ve tutukevlerinde 128 bin kiĢi var. Her fırsatta söylüyoruz, bunların da yaklaĢık
yüzde 50’ sinden fazlası tutuklu sıfatıyla cezaevlerinde bulunuyor Sayın BaĢkan. Yani ne demek?
Cezaevlerinde bulunan insanların yarısı hatta yarısından çoğu hakkında henüz bir hüküm verilmemiĢ,
suçları sabit olmayan insanlar. Eğer gerçekten adaletli bir yargılama ortamı yaratılabilse, belki bu
insanların büyük çoğunluğunun suçsuzlukları ispat edilecek ve aklanarak cezaevinden çıkacaklar.
Biraz önce arkadaĢımız söyledi, 70’ in üzerinde gazeteci var, 500’ ün üzerinde öğrenci tutuklu.
Yarın yapılacak Hopa duruĢmasıyla ilgili iddianame o gün elime geldiğinde, gerçekten hem Ġnsan
Hakları Komisyonu üyesi olarak hem de bir milletvekili olarak irkildim. 28 tane sanık ve haklarında
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on beĢ yirmi yıla kadar hapis cezası isteniyor. Özel yetkili mahkemenin savcısı hazırladığı
iddianamede bu eylemcilerin üzerinde bulunan suç aletlerine iddianamede yer vermiĢ Sayın BaĢkan.
Gerçekten, Türkiye adına ayıptır. On beĢ, yirmi yıl hapis cezası istenen öğrencilerin üzerinde çıkan
suç aletlerine bakın: “ 2 adet yaklaĢık 150 santimetre uzunluğunda 2 santimetre çapında gri renkli sert
plastik boru, 1 adet yaklaĢık 150 santimetre uzunluğunda 2 santimetre çapında açık gri renkli sert
plastik boru, 1 adet yaklaĢık 150 santimetre boyunda 2 santimetre çapında siyah renkli -rengi
değiĢmiĢ- sert plastik boru, beyaz renkli flama, gazete, kitap, broĢür.” Yani, birazcık elimizi
vicdanımıza koymamız gerekiyor insan hakları komisyonu üyeleri olarak. Bunlar suç unsuru, suç delili
olarak bulunuyor, toplanıyor ve bu tutuklulardan 4’ ünü cezaevinde geçen hafta birlikte alt komisyon
olarak gittik Sincan Cezaevinde ziyaret ettik. Bunlardan bir tanesi, Ģüpheli Eda DiĢkaya.
Sayın BaĢkanım, belki bunu raporumuzda belirteceğiz, 4 tane kız öğrenci, gerçekten zayıf,
çelimsiz kız öğrenciler, cezaevlerinde haklı taleplerini dile getirirken ayrıca cezaevi yönetimi
tarafından kötü muameleye tabi tutulmuĢlar, dövülmüĢler, zamanında hastaneye gönderilmemiĢler.
Tüm bunlar ortada, Türkiye'nin gerçeği iken, Türkiye’ de her Ģeyin güllük gülistanlık olduğunu
söylemenin olanağı yoktur.
Bir baĢka Ģey daha Sayın BaĢkanım, yani o kadar çok söylenecek durum söz konusu ki.
Cezaevlerinde, hemen hemen, F tipi cezaevlerinin dıĢındaki bütün cezaevlerinde kapasitenin 2 katı;
2,5 katı tutuklu ve hükümlü var. Bu, orada insanca yaĢama koĢulu yok demektir.
Bir baĢka Ģey: Cezaevleri âdeta birileri tarafından sağ girilip ölü çıkılan mekânlar hâline
geldi. Örneğin, en son cezaevinde öldüğü söylenen Kozinoğlu öldü mü? Gerçekten öldürüldü mü?
Toplumda bu konuda aydınlatılması beklenen Ģüpheler var. Bir taraftan, bundan önce yine Ergenekon
tutuklularından Kuddusi Okkır, Ergenekon’ un kasası iddiasıyla tutuklanmıĢtı, cezaevinden ölü olarak
çıktı, cenazesini belediye kaldırdı.
Bir taraftan, sağ girenler ölü çıkıyor ama diğer taraftan da cezaevleri âdeta yol geçen hanına
dönmüĢ vaziyette. Ġki yıl önce, yine alt komisyon olarak birlikte gittik, Diyarbakır Cezaevinde tutuklu
olan Hizbullah terör örgütünün 3 sanığı, tetikçisi Ģu ya da bu gerekçeyle önce cezaevinden çıkarıldılar,
arkasından bu 3 tetikçinin hem de Atatürk Havalimanında kendi kimliklerini kullanarak yurt dıĢına
kaçtıkları basında yer aldı “ Bunlardan 1 tanesi Hollanda’ ya iltica etti.” denildi.
Yine, geçen dönem alt komisyon olarak Van M Tipi Cezaevinin gerçekten yıkılması gereken
bir cezaevi olduğunu, koĢulların kötü olduğunu söylemiĢtik. Bu raporumuz iktidar tarafından dikkate
alınmadı, herhangi bir iĢlem yapılmadı. En son, Van’ da yaĢanan depremden sonra -yine basından
okuyoruz, komisyon olarak gidemedik ne yazık ki- cezaevinin duvarı yıkıldı, 200’ e yakın mahkûmun
kaçtığı basında yer aldı. Bu kaçan mahkûmlardan 40-50’ sinin kendi iradesiyle geri döndüğü
söyleniyor ama kaçan, firar eden kaç mahkûm hâlâ cezaevine dönmedi? Adalet Bakanının bu konuda
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tek bir açıklaması olmadı. Böyle bir demokrasi, böyle bir insan hakları, böyle bir hukuk devleti olabilir
mi? Bunu milletvekili olarak, Ġnsan Hakları Komisyonu üyeleri olarak biz bilmiyorsak toplum bu
konudaki bilgiyi, doğru bilgiyi kimden alacak?
Sivas Katliamının sanıklarından Cafer Erçakmak’ ı bu devlet her ne hikmetse on sekiz yıl
boyunca aradı, bulamadı, en sonunda aranıp bulunamayan adresinde öldüğü tespit edildi. Bu adam, on
sekiz yıl boyunca hiç yurt dıĢına çıkmadı mı? Çıktıysa ölümüne yakın hangi yollarla geldi? Bu konuda
ciddi bir açıklama yok.
Bir baĢka firari, yine kırmızı bültenle aranan bir baĢka firari, Polonya sınırında yakalanıyor.
Kırk günlük süreyi, Adalet Bakanlığı her ne hikmetse, ikazımıza rağmen, bu konuda vermiĢ
olduğumuz soru önergesine rağmen kırk günlük süreyi Adalet Bakanlığı geçiriyor ve Türkiye’ ye iade
edilmesi gereken bu sanık, elini kolunu sallayarak serbest bırakıldı.
Bir baĢka Ģey daha Sayın BaĢkanım, özellikle bu konuda sizden bilgi rica ediyorum. Geçen
günlerde sizi ziyaret ettiler. Toplumsal Bellek Platformu…
BAġKAN – Sayın Özdemir, yalnız mesaj için bir söz verdik.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Devamla) – Tabii, ama bunların hepsi…
BAġKAN – Ama ayrı bir platform açarsak, o zaman ayrı bir gündem maddesi yapalım,
tartıĢalım.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Devamla) – Sayın BaĢkanım, bunların…
BAġKAN - Ama bakın, burada daha bir sürü arkadaĢımız sıra bekliyor mesaj için. Hakikaten
Dünya Ġnsan Hakları Günü münasebetiyle, elbette sorunları iletebilirsiniz ama tek tek bunları saymaya
kalkarsak sabaha kadar buradan çıkamayız.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Devamla) – Demek ki, sayılacak çok Ģey var Sayın BaĢkanım
ama sizin çizdiğiniz tabloyla çok farklı bir Türkiye tablosu olduğunu aslında siz de bu ifadenizle kabul
ediyorsunuz.
BAġKAN – Hayır. Bu iyi niyetimi suiistimal etmeyin diye söylüyorum.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Devamla) – Sayın BaĢkanım, istirham ederim.
Yani, ilk defa basının bulunduğu bir yerde düĢüncelerimizi basınla paylaĢma fırsatı verdiniz,
teĢekkür ediyorum ama bunu istismar olarak kabul etmeyin.
BAġKAN – Sayın Özdemir, baĢta ben “ Dünya Ġnsan Hakları Günü münasebetiyle mesajları
alayım.” dedim ama siz bunu böyle kullanırsanız, o zaman baĢka arkadaĢlarıma ne zaman söz gelecek?
Ben onun için söylüyorum.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Devamla) – Sayın BaĢkanım, son bir Ģey daha soracağım,
bırakacağım. Burada, eğer biz, bugün, Dünya Ġnsan Hakları Gününde Türkiye’ deki insan hakları
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ihlallerini konuĢmayacağız da kitabi laflar edeceksek bir anlamı yok bence. Asıl bunları konuĢmamız
gerekiyor.
BAġKAN – Efendim, o zaman gündeme geçemeyiz Sayın Özdemir, gündeme geçemeyiz.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Devamla) – ġimdi, son olarak soruyorum ve bitireceğim Sayın
BaĢkanım.
Ġki gün önce sizi ziyaret ettiler Toplumsal Bellek Platformu üyeleri. Daha çok da Sivas
Katliamının sanıkları hakkında görülmekte olan… Dün adliyedeydik. 7 firari sanığın on beĢ yıl
boyunca yakalanamamıĢ olmasından dolayı bu davanın 7 sanık için düĢme ihtimali söz konusuydu.
Dün, Türkiye'nin bütün sağduyulu insanları o duruĢmayı birlikte izledik. Ġnsan Hakları Komisyonu
üyesi olarak bunu bu komisyonda konuĢmayacağım, nerede konuĢacağım Sayın BaĢkanım? Siz ifade
ettiniz, özür diliyorum.
BAġKAN – Efendim, bir gündem maddesi koyar, konuĢuruz onu Sayın Özdemir.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Devamla) – “ Anayasa’ nın 90’ ıncı maddesi var.” dediniz Sayın
BaĢkanım.
BAġKAN – Gündem maddesi yaparak konuĢuruz ama bir mesaj için…
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Devamla) – Hayır, mesaj için söylemiyorum, bunun gündeme
alınması için de, Sayın BaĢkanım, bugünkü toplantımızın gündemine alınması talebiyle de bunu
söylüyorum.
BAġKAN – Önerirsiniz, o zaman onu alırız.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Devamla) – Sayın BaĢkan, o zaman önerim Ģu: Biraz önce
söylediniz “ Anayasa’ nın 90’ ıncı maddesinde uluslararası sözleĢmeler her türlü iç hukukun üstünde.”
dediniz ve yine biraz önce iyileĢtirmelerden bahsettiniz. Dünyanın hiçbir yerinde insanlığa karĢı
iĢlenmiĢ suçlarda zaman aĢımı olamaz. Bu konuda komisyonun inisiyatif almasını talep ediyorum. Sizi
ziyaret eden bu platformun üyelerinin ortak talebi de buydu.
Bir baĢka Ģey daha söyleyeceğim bitireceğim Sayın BaĢkanım.
Gelirken, gazetelere bakıyorum, Sivas olayları konuĢuluyor, o dönemin Sivas Belediye
BaĢkanı Temel Karamollaoğlu “ Sivas’ ta 37 kiĢi cayır cayır yanmadı, dumandan öldüler, vicdanen
rahatım.” diyor. Bunu bu platformda konuĢmayacağız, nerede konuĢacağız? Böyle bir anlayıĢ olabilir
mi?
BAġKAN – Sayın Özdemir, bakın, siz hakikaten size verdiğimiz imkânı suiistimal
ediyorsunuz.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Devamla) – Ġktidar, Hükûmet, her tarafta sesimizi kısmaya
çalıĢırken Ġnsan Hakları Komisyonunda konuĢmayacaksak nerede konuĢacağız bunu Sayın BaĢkan?
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BAġKAN – Efendim, burada bir mesaj verin diye size söz verdik ama yarım saattir
konuĢuyorsunuz.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Haber olsun diye mi uğraĢıyorsunuz?
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Devamla) – Haber olsun diye söylemiyorum. Bundan, Ġnsan
Hakları Komisyonu üyesi olarak siz üzüntü duyuyor musunuz duymuyor musunuz?
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Diğer söyledikleriniz haber olmayacak, haber olsun diye
uğraĢıyorsunuz, derdiniz o; sesinizi onun için yükseltiyorsunuz. Biz duyuyoruz.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Devamla) – Tepkiniz ne?
BAġKAN – Sayın Özdemir, mesajınızı alalım.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Bağırmayın iĢte.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Devamla) – Ben bağırmıyorum, BaĢkan sözümü kesti diye
bağırıyorum.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Fazlasıyla bağırıyorsunuz. ġu anda Genel Kurulda duyuldu
neredeyse sesiniz.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Devamla) – Bunu komisyonda konuĢmayacaksak nerede
konuĢacağız?
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – KonuĢuruz ama gündem bu değil.
BAġKAN – KonuĢuruz Sayın Özdemir. Onu da konuĢuruz ama bir mesaj için size söz
verdim, siz bütün sorunları burada konuĢmaya çalıĢıyorsunuz. Gündem yapalım, konuĢalım bunları.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Devamla) – Efendim, bir baĢka üyemiz çıktı, insan haklarının
evrensel geçmiĢini anlattı. Biz de Türkiye'nin gündemini anlatmaya çalıĢıyoruz. Bunun için bu
mesajları vereceğiz.
BAġKAN – Sayın Eryılmaz, buyurun.
REFĠK ERYILMAZ (Hatay) – Sayın BaĢkan, teĢekkür ediyorum.
Ġnsan haklarının tarihsel sürecini elbette ki tartıĢalım ama Türkiye’ de de yaĢanan insan
hakları ihlalleriyle ilgili olarak bizler burada birtakım görüĢmeler ve kendi görüĢlerimizi mutlaka
paylaĢmak zorundayız.
Ben arkadaĢlarımıza, özellikle 500 üniversite öğrencisinin cezaevinde terör suçu gibi bir
muamele görmesinden derin bir endiĢe duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bunlar en masum
demokratik taleplerini dile getirmeye çalıĢırken Toplantı ve Gösteri YürüyüĢü’ ne muhalefetteyken
kalkıp da bunların bir terör suçlusu gibi muamele görmesi ve yaklaĢık kimisinin on beĢ aydır tutuklu
kalması elbette ki, bu komisyonun da birinci derecede konusu olmalıdır diye düĢünüyorum. Aileler
geçen geldi, Mecliste bir basın toplantısı yaptılar, kimisi doktor, kimisi avukat, kimisi öğretmen
olacak; bunlar bizim umudumuz, geleceğimiz olan insanlar. Biz, bu gençleri bu Ģekilde heba
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etmemeliyiz diye düĢünüyorum ve Ġnsan Hakları Komisyonunun mutlaka bu konuya ciddi bir Ģekilde
eğilmesi gerektiğini düĢünüyorum.
Ayrıca, bu gazetecilerin içeride olmasını, milletvekillerinin içeride olması hususunu da
mutlaka burada ciddi

bir Ģekilde irdelenmesi

ve sorgulanması gereken konular olarak

değerlendiriyorum.
Son olarak, Suriye’ den gelen sığınmacıların, en son iki, üç gün önce yol kestiği, birtakım
araçlara saldırı yaptığı, hatta saldırıya uğrayanlardan birinin bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi eski
BaĢkan Vekili Murat Sökmenoğlu olduğu… Dün kendisiyle ben telefonla görüĢtüm, geçmiĢ olsun
dileklerinde bulundum ve kendisinin de çok derin bir endiĢesi olduğunu ifade etti. Bu yaĢanan
olayların bir provokasyon olduğunu ve toplumsal huzuru bozacak nitelikte olduğu yönünde görüĢleri
paylaĢtı. Ben de o bölgenin milletvekili olduğum için bu hususu sizlerle paylaĢmak istedim. Bu
olayların çıkıĢ sebebinin değerlendirilmesi için mutlaka bir komisyon oluĢturulması gerekir diye
düĢünüyorum.
Son olarak, gerek ulusal gerek uluslararası basında Suriye’ den gelen muhaliflerin Türkiye’ de,
Altınözü’ nde bir kampta silah eğitimi aldıkları, Türk devleti tarafından silah desteği verildiği, korunup
kollandığı ve lojistik destek sağlandığı yönünde açıklamaları oldu. Ben, bununla ilgili Sayın
BaĢbakanımızın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdim, bunun cevabını almıĢ değilim. Ancak
bu çok ciddi bir sorun. Bence bunun da mutlaka sorgulanması gerekiyor çünkü bu muhalif grupların
lideri olduğunu söyleyen Ģahıs gerek ulusal gerek uluslararası basında bunu net olarak ifade edi yor,
ayrıca “ Bir günde 10 tane subayı öldürdük.” diyor. Yani bunlar geçiĢtirilecek, görmezden gelinecek
Ģeyler değildir. Türkiye'nin Ulusal güvenliği açısından da ciddi bir tehlike olarak görüyorum. Bu
hususların da mutlaka araĢtırılması gerekir diye düĢünüyorum.
Ayrıca, KCK davası kapsamında gözaltına alınan avukatların da mutlaka durumunun
sorgulanması gerekiyor. Sadece savunma görevini yapmaya çalıĢan bu kadar çok avukatın terörle
iliĢkilendirilmesinin bence mutlaka sorgulanması gerekiyor.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ederiz.
Sayın Eronat…
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Sayın BaĢkanım, değerli arkadaĢlar; 10 Aralık Ġnsan Hakları
Gününün hepimize hayırlı olmasını diliyorum, herkese kutlu olsun.
Bütün insan hakkı ihlallerini dile getirirken “ ama” kelimesini kullanarak yapılan ihlali
meĢrulaĢtırma yönteminden vazgeçilmesini diliyorum.
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Bir arkadaĢımız BDP yanlısı KCK tutuklamalarından bahsetti. Ben KCK tutuklamalarının
PKK’ nın üst yapısı olmasından ve PKK’ yı içinde barındırmasından kaynaklandığı düĢüncesindeyim.
Eğer PKK terör örgütüyse KCK da misliyle terör örgütüdür diye düĢünüyorum.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Sayın Halaçoğlu.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Öncelikle 10 Aralık Ġnsan Hakları Gününü kutluyorum.
Tabii ki, Ġnsan Hakları Beyannamesi Avrupa’ da insan hakları ihlalinden dolayı neĢredilmiĢ
bir beyanname ancak bugün Ġnsan Hakları Beyannamesi’ ni neĢredenlerin -yine aynı Ģekilde özellikle
medeni gördüğümüz Avrupa’ da- ihlallerine tanık oluyoruz. Özellikle Almanya’ da vatandaĢlarımızın
öldürülmesi, baskı altına alınması ve ikinci sınıf vatandaĢ olarak görülmesi bunun bir örneğidir. Ancak
Ģurası muhakkaktır ki, bir ülkede ekonomik sıkıntılar varsa ve bu ekonomik sıkıntılar büyük düzeye
ulaĢmıĢsa muhakkak ki, o ülkede ırkçılığa varan bir milliyetçiliğin hortladığını görebilirsiniz ve bunun
örnekleri de Avrupa’ da yaĢanmaktadır çünkü Avrupa Birliği Ģu sıralarda ekonomik olarak büyük
sıkıntılar içerisindedir.
Tabii ki, bir hukuk devletinde Ģeffaflık gerekir. ġeffaflık olmadığı takdirde, ortaya çıkacak
birtakım olaylar farklı Ģekilde değerlendirilir ve her zaman kafalar karıĢık hâlde kalır.
Türkiye’ de bazı kelimelerin veya ifadelerin, sıfatların tanımı doğru olarak yapılmamaktadır
veya bunlar göz önüne alınmamaktadır. Mesela, terör ne demektir? Terör ile demokrasi hangi ölçüde
uyuĢacaktır? Bunların çok iyi değerlendirmesini yapmak mecburiyetindeyiz. Terör, baĢka bir insanı kim olursa olsun- hukuk dıĢına çıkarak baskı altına almak, öldürmek ve onun yaĢam hakkını ihlal
etmektir. Bunu ihlal eden kiĢilerin hepsine, eğer sözlükleri açarsanız görürsünüz, terörist ve terör
denir.
Türkiye’ de pek çok konu konuĢuluyor. Milletvekillerinden bazıları tutuklu, insanların bazıları
haksız yere içeride yatıyor ve üç dört senedir mahkeme karĢısına çıkmayan kiĢiler var. Bütün bunları
göz önüne aldığımızda, temelde, mesela Türkiye Cumhuriyetinde neyin ne Ģekilde hareket ettiğine,
hareket edildiğine bakmak lazım. Bir insan tutuklanabilir, evet, ama tutuklanırken bununla ilgili
birtakım delillerin ortaya çıkmıĢ olması gerekir ki tutuklansın, yani delil olmadan insanlar
tutuklanmaz. Bu, insan haklarını ihlaldir.
Ġkincisi, tutuklanan kiĢi mahkûm edilmeden önce muhakkak ki savunma hakkına sahiptir,
savunma hakkı tanınmak zorundadır. Bu, Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ nin de 11’ inci
maddesinde yer alır, hiç kimse sorgulanmadan ve kendisini savunma hakkı tanınmadan mahkûm
edilemez der, yargılanamaz der ve yargılanmadan da mahkûm edilemez der.
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Biz, Türkiye’ de insanların üç senedir, dört senedir, hatta on seneye kadar da uzayan durumlar
vardır, gözaltında tutulduğunu, hapishanelerde tutulduğunu ve bir türlü mahkemelerin sonuca
ulaĢamadığını görüyoruz. Bu, aslında Ģunu gösteriyor Türkiye’ de: Demek ki, Türkiye’ de gerçekten
mahkemelerle ilgili, hukukla ilgili bir sorun var. Öyleyse, bu sorunu nasıl aĢacağız?
Bakın, Ġngiltere’ de jüri sistemi vardır, Amerika’ da jüri sistemi vardır. Fransa çok daha
farklıdır, dava açılması için önceden deliller toplanır ve kiĢiler hakkında dava açılabileceğine dair
savcı karar verdikten sonra dava açılır. Türkiye’ de aksi; önce insan tutuklanıyor sonra delil araĢtırması
yapılıyor. Bunlar bir büyük sıkıntı meydana getiriyor.
Ġkinci olarak, mahkemeler… Mahkemelere insanlar, hiç kimse güvenmiyor. Zaten güveniyor
olsalar Yargıtaya bu kadar dosya gitmez veya her mahkeme sonrasındaki davalar Yargıtaya taĢınmaz.
Öyleyse, mahkemelerde bir sorunumuz var. Öyleyse ne yapabiliriz? Mahkemelerle ilgili düzenlemeyi
nasıl yapmamız lazım? Bunların hepsi tabii ki, bir ülkede insan haklarını ihlale varan sonuçları ortaya
koymaktadır.
Mesela, Ģöyle bir Ģey yapılabilir: Mahkemelerde gözlemci sıfatıyla… Ki Osmanlılarda bu
Ģuhudül hâldir yani mahkemenin Ģahitleridir, mahkemenin doğru iĢleyip iĢlemediğinin Ģahitleri vardır.
Ama bugün tek kiĢinin iradesine bıraktığınız bir dava, muhakkak ki daha üst mahkemeye
taĢınmaktadır. Öyleyse, bir sorun vardır ve bunun düzeltilmesi gerekir.
BAġKAN – Hocam, toparlayabilir misiniz.
YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – Toparlıyorum.
Dolayısıyla, Türkiye’ de bugün gerçekten insan hakları ihlalleri yaĢanmaktadır. En azından,
mahkeme etmek veya hukuka dayanmak suretiyle bir insan hakları ihlali gözlerimizin önündedir.
ġöyle düĢünelim: Bir terör örgütü yani Abdullah Öcalan aday olsaydı, aday gösterilseydi ve
seçilseydi ne yapacaktınız?
Bakın, dolayısıyla, biz önceden bu konuların tespitini tam yapmak zorundayız ama tutup da
birtakım insanları da içeri alıp… Yani, suçlulukları tespit edilen insanların tabii ki bir Ģekilde
seçilmesi mümkün değil ama gösterilebilirdi, gösterilseydi ne olacaktı? Mahkûm edilmiĢti. Ama hiç
mahkûm edilmemiĢ, herhangi bir suç isnadı doğrudan yapılmamıĢ insanların önce mahkemeye alınıp
ondan sonra delil aramaya kalkıĢılması ve aradan bir seneden fazla zaman geçmesine rağmen, hâlâ
mahkemelerinin yapılmamıĢ olması, delillerin hazırlanmamıĢ olması gerçekten insan haklarını ihlaldir.
Diğer taraftan, baĢka bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu da ekolojik denge ve hava
kirliliği. Bakın, bu konuya hiç kimse değinmiyor. Aslında en büyük insan hakları ihlallerinin baĢında
bu gelmektedir.
BAġKAN – Bir dosya açtık Hocam.
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YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – Dosya açıldığını biliyorum. Hayır, bizimle ilgili
söylemiyorum, genel anlamda Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi çerçevesinde söylüyorum. Yani
insanların yaĢam hakkı muhakkak ki baĢkasının yaĢam hakkıyla sınırlıdır, baĢkalarının hakkını ihlale
kadardır. Onun ötesinde bir demokrasi düĢünmeniz de mümkün değildir ama bunu yönetecek olan
devlet o sınırları çok iyi belirlemek, o sınırların dıĢına kendisi de aĢmamak zorundadır. Bugün bu
konuda inĢallah bundan sonra Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve insan haklarına da uygun olarak
bir Ģekilde daha düzenli hâle getirilebilir.
BaĢkalarına zarar vermeyen gösterilerin tabii olarak karĢılanması gerekir yani öğrenciler,
çıkıp kendi baĢlarına birtakım Ģeyler yapıyorsa, protesto gösterileri yapıyorsa bunların gözaltına alınıp,
tutuklanıp, içeride üç ay kalması, bir sene kalması gerçekten kabul edilmez bir Ģey. Demokratik hak,
normal olarak kimseye zarar vermemek kaydıyla kendi isteklerini ifade edebilme hürriyetidir.
Hepinize teĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Biz teĢekkür ederiz.
Sayın ġener son konuĢmacımız, toparlayarak gidersek…
ĠHSAN ġENER (Ordu) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan.
10 Aralık Dünya Ġnsan Hakları Günü’ nü ben de kutluyorum.
Eğer bir devlette hak arama yolları açıksa ve tutuklanan insanlarla ilgili, tutuklanan, gözaltına
alınan öğrencilerle ilgili insanlar konuĢabiliyor, hak arayabiliyorsa ve bu tutukluluk meri hukuktan,
kanundan kaynaklıysa, insan hakları ihlali adı altında değerlendirilemez. Bunu sorgulayabiliriz, o ayrı
bir Ģeydir, ama biz, çok yakın tarihte 27 Mayısları, 12 Eylülleri, 28 ġubatları yaĢadık. Toplu hâlde
hâkimlerin, savcıların, yüksek yargı organındaki insanların, brifingler verilerek nasıl karar
alacaklarının öğretildiği zamanları çok kısa zamanda yaĢadık. Bu zamanlarda…
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – O zaman kötüydü, bugün daha kötü.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Çok özür dilerim, ben size hiçbir Ģey söylemedim.
BAġKAN – Evet, devam edin.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Dolayısıyla, hak arama yolları açıksa, hukuk karĢısında insanların
haklarını arayabilme imkânı var ise, bundan daha derin olan, gerçekten yakın tarihimizin kara lekesi
olarak adlandırabileceğimiz ihtilaller ve müdahaleler üzerinde kafa yormak lazım. Çok zaman
geçmedi, biz 28 ġubatı yaĢayalı.
Onun için, Ģu anda hak arama yolları açıktır, herkes için açıktır. Bunların dile getirilmesi
gerçekten önemlidir. Biz gözaltında ölenlerin, gözaltında öldürülenlerin, o süreçlerde, ihtilal
süreçlerinde neler olduğunu henüz daha bilmiyoruz. Dolayısıyla, umarız insan hakları tam anlamıyla
ülkemizde de icra edilir, yaĢanır, daha iyiye, daha güzele doğru bir mesafe alırız diye umut ediyorum.
Saygılar sunuyorum.
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BAġKAN – Evet, teĢekkür ediyoruz.
Üyelerimizin beyanlarını aldık. Biz de inĢallah, bir daha, hem ülkemizde hem de dünyada
hiçbir insan hakkı ihlali olmaması dileğiyle, tekrar 10 Aralık Dünya Ġnsan Hakları Günü’ nü tebrik
ediyoruz, kutluyoruz ve değerli basın mensuplarımıza teĢekkür ediyoruz.
ArkadaĢlar, bu arada Meclisimizde bir yasa çalıĢması var, bu yasa onaylanırsa
Komisyonumuz ihtisas komisyonu özelliğini kazanacak.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ġhtisas komisyonlarının bir yaptırım gücü var mı?
BAġKAN – ġimdi Ģöyle söyleyeyim Hocam. Nasıl Adalet Komisyonuna sevk edilen bir
kanunu kendisi görüĢebiliyorsa, bize sevk edilecek bir kanunu baĢtan aĢağı görüĢeceğiz ve değiĢiklik
arzu ederseniz, karar verirseniz değiĢiklik yapacağız ve bu kanun ondan sonra Genel Kurula sevk
edilecek, bu hüviyeti kazanıyor yani Komisyonumuz. Yani bence çok önemli bir aĢamadır.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ben arzu ediyordum ki bu Komisyon birtakım yaptırım
gücüne de sahip olsun.
BAġKAN – O biraz daha Ġç Tüzük meselesiyle alakalı da bir konu Hocam. Yani Meclisin bu
tür komisyonlarının vermiĢ olduğu kararların nasıl tatbik edileceği, nasıl takip edileceği biraz Ġç Tüzük
meselesi. Bu konuĢuluyor, bir Ġç Tüzük hazırlığı yapılmıĢtı bütün partilerin uzlaĢısıyla, Ģu anda
bekliyor, belki ileriki günlerde bu çıkarsa, hem araĢtırma komisyonlarımız hem soruĢturma
komisyonlarımız hem de bu tür denetim komisyonlarının raporlarının takibini sisteme bağlayan bir
düzenleme var, o çıkarsa zaten biz ondan istifade edeceğiz, pek de ondan sonra sorun kalmayacak gibi
gözüküyor.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Mesela bu ekolojik denge, hava kirliliği gibi meseleler,
doğrudan insanları ilgilendiriyor.
BAġKAN – Çok haklısınız.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Yani diyelim ki orada bir yaptırım gücümüz olmuĢ
olsaydı, denetimlerde, denetlemelerde bu konularda Ģey yapabilirdik, engel olma ihtimalimiz daha
yüksek olurdu.
BAġKAN – Anladım, ama bizim Ģöyle gene, Ģu andaki yasamıza göre de biz suç
duyurusunda bulunabiliyoruz, bunlarla ilgili süreçleri takip edebiliyoruz. Yani aslında Meclis
komisyonlarının içerisinden en fazla yetkiye sahip olan Komisyonuz gene bu Ģartlarda dahi olsa, ama
bu yetkinin güçlendirilmesinden yanayım ben de tabii.
Evet, arkadaĢlar, Ģimdi gündemimizin 2’ nci maddesine geçiyoruz.
Alt komisyon çalıĢmalarının değerlendirilmesi.
Ben ilk sözü, Ceza Ġnfaz Kurumları ve Tutukevlerinin Ġncelenmesi Alt Komisyonu BaĢkanı
Sayın Murat Yıldırım’ a veriyorum.
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Sayın Yıldırım, buyurun.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Sayın BaĢkan, değerli arkadaĢlar; ben de hepinizi saygı,
sevgi, hürmetle selamlıyorum.
Tabii, biraz önceki konuĢmalarda katılamadığımız birçok konu var.
Sayın Tanrıkulu’ nun bu cezaevleriyle ilgili kötü muamele ve iĢkence yönünde, sanki biraz da
çok detaylı incelemediğine kanaat getirdim, çünkü biz geçen dönemde alt komisyon olarak, hem
Cumhuriyet Halk Partisindeki hem Milliyetçi Hareket Partisindeki arkadaĢlarla birlikte 20’ ye yakın
cezaevini inceledik.
Engin Ceber olayı vardı, orada darp edilerek öldürülmüĢ ve bu da devlet de özür dilemiĢtir,
ama diğer tarafta gezdiğimiz bütün cezaevlerinde Ģunu gördük ki kötü muamelenin, iĢkencenin
olmadığı komisyon olarak tespit edildi, ama bu geçmiĢ dönemlerde, 2002 dönemlerinden önce,
Avrupa insan haklarında olsun, Avrupa komisyonlarında olsun, Türkiye'yi incelemek suretiyle birçok
konuda rapor vermiĢlerdir.
Yalnız 2009 yılında Konya’ yla ilgili bir rapor geliyor, Konya’ da iĢkence yapıldığına dair.
Geçen hafta da biz yine komisyon olarak Konya’ ya gittik, böyle bir iĢkencenin olmadığını da
komisyon olarak tespit ettik. Yani birilerinin söylemlerini getirip de burada Türkiye'nin üzerinde
iĢkencelerin olduğunu, kötü muamelelerin olduğunu söylemenin doğru olduğu kanaatinde değilim.
Diyarbakır Cezaevini incelediğimizde, orada hem terör örgütleri olsun hem Hizbullah terör
örgütü hem PKK terör örgütü hem diğer konularda ve gerçekten, o zaman Malik Bey de oradaydı,
bilfiil ve hatta orada “ Parmaksız Zeki” adıyla ġemdin Sakık’ ın söylemlerini de dinledik ve gerçekten
Diyarbakır Cezaevinde geçmiĢ dönemlerde yaĢanan olayların hiçbirinin olmadığını bu dönemde tespit
ettik.
Biz Batman Cezaevine gittiğimizde de, orada, Batman’ da da çok dikkat çekici konuları orada
tespit etmiĢ bulunduk. Hizbullah terör örgütüne gittiğimizde jandarmaya övgüler yağdırdığını, polise
sitem ettiğini, ama terör örgütüne gittiğimizde de jandarmaya sitem ettiklerini, hatta ciddi manada
tehditvari konuĢtuklarını, polise biraz Ģey olduklarını gördük, ama bu dönemde de ne hikmetse her
ikisi de karĢılıklı yine durumlar ortaya çıkmaktadır.
Yani bu Ģunu gösteriyor: Orada Hizbullah terör örgütü de, PKK terör örgütü de, diğer terör
örgütlerinin birçokları da bugünkü Ergenekon’ la irtibatlı olduğu söyleniyor ve hatta ġemdin Sakık’ ın
burada Ergenekon’ un batı ayağı Ģu anda hukukun elinde, ama doğu ayağı, buradaki eğer tespit edilirse
ve bu tespit neticesinde de bu doğu ayağı da Ergenekon’ un terör örgütüyle birlikte değerlendirilirse
Türkiye'nin bu terör belasından kurtulacağını kendisi ifade etmiĢtir. Hatta orada Yalçın Küçük’ ün
bizzat gelip Abdullah Öcalan’ ın kendisinin de bulunduğu bir ortamda eğitim verdiğini söylemiĢtir.
Yani bunlar tespit edildi.
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Elbette bazı ferdî olaylar, onur kırıcı tutum, davranıĢlar olabilir, ama böyle bilerek yapılan,
son dönemlerde, iĢte, Türkiye'nin cezaevlerinde kötü muamelenin, onur kırıcı davranıĢların ve
iĢkencenin olduğunu zannetmiyorum ve yine bu tespitlerle mümkündür.
Elbette gelen Ģikâyetler var, bu Ģikâyetleri de biz değerlendiriyoruz. Sayın Kürkcü de bir
önerge göndermiĢ Komisyonumuza, onu da bakıp incelediğimiz zaman, tespit ettiğimiz birçok
konuların üzerine gidilerek, hatta komisyon olarak cezaevlerinde sıradan koğuĢlara girmek suretiyle
bu tespitler dinlenilmektedir. Var mıdır hatta? Vardır. Ama önleyici tedbirler açısından bu
komisyonumuzun bu cezaevlerini incelemesini çok önemsiyorum ve arkadaĢlarla da aynı kanaatte
olduğumuzu belirttik. Ama Ģu bir gerçektir ki fazla tutuklular var, yani cezaevlerinde yoğunluk fazla,
cezaevlerindeki Ģu anda en büyük sıkıntı da kapasitenin üzerinde tutuklu ve hükümlülerin
bulunmasıdır, bu da hukuki düzenlemedir, bunu da yapması gereken tabii ki Meclisin çıkartacağı
kanunlardır, hep birlikte eğer bunu yaptığımız takdirde bu problemin önüne geçeceğimizi
düĢünüyorum.
Diğer tarafta, yeni, bu dönemde kurulan alt komisyonumuz 13 Ekim 2011 tarihinde, üçüncü
toplantıda bir karar alındı, bu kararda alt komisyon kuruldu. Sincan Cezaevi, Konya Cezaevi,
Gaziantep ve bir de Kıbrıs’ taki bir cezaevini incelemek üzere karar alındı. Ġlk etapta biz Sincan
Cezaevini ziyaret ettik, oradaki görüĢmelerimiz yapıldı.
Tabii iddialar var, bu iddialar da orada fiziki darp olduğu yönünde ve koğuĢta yapılan
incelemede, daha önce bir dar koğuĢtan birinin tahliye edildiği, onun yerine mutfak olarak
kullanılması gerektiği, tabii idareye dilekçe verilmeden bu mutfağı buradaki hükümlüler kullanmaya
baĢlamıĢlar. Daha sonra idareye bildirilmiĢ. Ġdare gelip buranın kullanılabileceği yönünde söylemleri
olmuĢ, ama orada alınan bilgi, karĢılıklı, hem hükümlülerle hem oradaki personelin ciddi manada
birbirine karĢı tavır koydukları, ancak 30’ a yakın personelin saldırdığı yönünde iddialar var. Gözümün
önüne getirdiğim zaman, 30 kiĢinin oraya girmesi mümkün değil. Bu tarafta 4 kiĢi, öbür tarafta 30 kiĢi.
Ha, bu olsa olsa, 30 da değil, bir kiĢi de eğer darpsa veya karĢılıklı birbirlerini tacizse bu da doğru
değildir. Bizim gerekli ikazlarımız yapıldı orada, fakat personelin de kendilerine darp edildiği
yönündeki, getirip de personel gösterdiklerinde rapor aldığı yönünde bilgilere sahip olduk. Tabii,
burada fiziki Ģartlar iyileĢtirildiği takdirde, ben inanıyorum ki bu problemlerin de olmayacağı
yönündedir. Ancak Ģu da bir gerçek, yani oradaki mahkûmlarımız da çok böyle masum da değiller,
yani o açıdan da bakmak lazım. Adamlar -ben geriye çekildim- dedi ki “ Bu mahkûmlar, iĢte, kiliseye,
camiye bomba atacak insanlardı.” Baktığınız zaman burada biraz da personeli de kıĢkırtıcı tavır ve
davranıĢlarda olduğu da gözlemleniyor, ama personelin de bu kıĢkırtıcı tavır ve davranıĢlar da olsa,
burada eğitilmiĢ personel olsa bunu yapmayacağı kanaatini taĢıyorum.
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Biz, geçmiĢ dönemlerde, tedbirler açısından personelin eğitimli olması, personelin
yüksekokul mezunu olması, yani geçmiĢteki ilkokul mezunlarının bakıĢ açısıyla yüksekokul
mezunlarının bakıĢ açısının farklı olacağı, teknik açıdan bunun eğer varsa ihlallerin önleneceği
yönünde raporumuza eklemiĢtik. Bu, tabii

gördüğümüzdür, ön incelemedir, daha rapor

hazırlanmamıĢtır, bu raporu bütün arkadaĢlarımızla görüĢtükten sonra alt komisyon olarak hazırlayıp
Komisyonumuza sunacağız.
Konya’ da da yaptığımız inceleme, buradaki Ģikâyetlerin tamamen kapasitenin fazla olması.
Burayı incelediğimiz zaman 700 kiĢilik kapasitenin olmasına rağmen, 1.081 kiĢinin kaldığı yönünde.
Yani burada bunlar da terör örgütü suçluları değil, yani sizin bahsettiğiniz öğrenci suçluları da değil,
yani siyasi suçlular da değil, nasıl ifade ediyorsa bunlar değil, bunlar adli olan suçlular, adi suçlu, ama
bunların oraya girmesi bile bir yoğunluk teĢkil ediyor. Nedir? UyuĢturucu. Nedir? Katil. Nedir? Hırsız.
Veyahut da baĢka suçla iddia edilen insanlar.
ġimdi, burada alıp koyduğun zaman, hijyenik olarak, giriyorsunuz, bakıyorsunuz, odanın
birisi tertipli düzenli, diğer odaya bakıyorsunuz, adamın tertibi yok, düzeni yok, uyuĢturucu Ģeyinden,
yani mezberelik hâlini alıyor.
Tabii, orada idarenin yapması gereken, burası ıslah evleri, cezaevleri, ama bir yerde de
topluma kazandırılması gereken yerlerdir. Yapılan var mı? Var.
Bugün gittiğimizde de sosyal faaliyetlerin olduğu, sportif faaliyetlerin olduğu, eliĢlerinin
yapıldığı yerler de var, ama tabii ki biz Ģunu yapmak zorundayız: KeĢke bütün cezaevlerimizde
insanca yaĢam Ģartlarının oluĢması gerekir, ama Türkiye'nin Ģartlarını da hepimiz görüyoruz.
Burada, ön olarak, benim burada gördüğüm yoğunluk fazlalığı ve hijyenik olmayan Ģartların
olduğunu gördüm, ama diğer koğuĢlarda da bunun olmadığını da gözlemledik. Yani Avrupa Ġnsan
Haklarının oradaki incelemelerinde baktığınızda da, yani Türkiye'de bütün cezaevlerini geziyorlar,
Konya’ yla ilgili kötü muamele olduğu yönünde rapora geçiyorlar. Ee, bu da Ģunu gösteriyor ki
gerçekten onlar da baktığı zaman, artık Türkiye'de eskisi gibi kötü muamelenin olmadığını, ciddi
manada yani bilinçli olarak iĢkence veyahut da onur kırıcı muamelenin olmadığını da tespit etmiĢ
bulunuyoruz diye düĢünüyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAġKAN – Evet, Murat Beye teĢekkür ediyoruz.
Malik Bey, değerlendirmeniz var galiba.
Evet, buyurun.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – TeĢekkürler Sayın BaĢkanım.
ġimdi, kameralar da olmadığına göre daha rahat herhâlde konuĢuruz diye düĢünüyorum. Bir
kere, öncelikle Ģu alınganlığı üstünüzden atmanız lazım Sayın BaĢkanım…
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BAġKAN – Alınganlık değil Malik Bey, bak, her Ģeyin bir raconu vardır.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – Sayın BaĢkanım, bakın, bir Ģey arz etmek istiyorum,
bir izniniz olursa, beni bir lütfen dinleyin.
ġimdi, biz Ġnsan Hakları Komisyonuyuz. BaĢkaca komisyonları bilmem, ben baĢka
komisyonlarda görev almadım. Örneğin ekonomiyle ilgili, yani KĠT Komisyonuyla ilgili
değerlendirme yapılır, bu değerlendirmeyi zaten vatandaĢ günlük yaĢamında görüyordur, enflasyon Ģu
mu, bu mu, hayat pahalı mı ucuz mu? Bunu sokaktaki her insan günlük yaĢamında görüyor, ama biz
Ġnsan Hakları Komisyonuyuz. Özellikle cezaevleri konuĢulduğu zaman, cezaevleri kapalı bir kutu,
toplum görmüyor, milletvekilleri olarak ancak bizim gidip görme Ģansımız var ve orada yaĢanan bir
insan hakkı ihlali varsa, bunu -iktidarın hoĢuna gider ya da gitmez, ilgili kurumların hoĢuna gider ya
da gitmez- en sert Ģekilde bizim eleĢtirmemiz gerekiyor. Bu konuda iktidar yıpranacak mı, bakanın
zoruna gider mi kaygısını Ġnsan Hakları Komisyonunun taĢımaması gerekiyor, üyelerinin taĢımaması
lazım.
BAġKAN – Malik Bey, buna cevap vereyim.
Bakın, gündeme baktığımızda, bizim gündemimizde ne kameralara açık bir toplantımız vardı
ne de buna iliĢkin bir husus vardı, ama ben, sırf bugüne mahsus olarak hem kameraları çıkarmadım
hem de bu Dünya Ġnsan Hakları Günü’ ne mahsus olmak üzere birkaç kelime mesaj alınsın dedim.
Burada bütün Türkiye'de yaĢanan insan hakları sorunlarını konuĢmaya kalkarsak, ne gündeme
geçebiliriz dedim, ne de diğer arkadaĢlarımıza sıra gelir.
ġimdi, elbette gündeme gelmeyen, sabaha kadar konuĢabiliriz. Bakın, Ģu anda cezaevleri
konusuna mı geldik, buyurun konuĢun, onu demek istiyorum. Yoksa, burada 3-5 dakikalık mesajdır
vereceğimiz Ģey. Herkesin konuĢacağı Ģeyler var. Ben de alsam sazı elime, Ģu anda, sabaha karĢı hangi
iyileĢtirmeler olduğu konusunu söyleyebilirim, yargıdaki iyileĢmeleri anlatabilirim, Anayasa
Mahkemesine bireysel baĢvuru olduğunu söylerim, hepsini anlatabilirim bunların, ama bunlara gerek
yok, çünkü günün mana ve önemini belirten birkaç cümle almak istedim sizden, siz de baĢka yerlere
çektiniz, sıkıntı bundan doğdu, yoksa…
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – Sayın BaĢkanım, yani tabii çok teĢekkür ediyorum,
lütfettiniz, en azından belki bir ilk uyguluyorsunuz, kameraların karĢısında konuĢma fırsatı
veriyorsunuz. Zaten gerçekten baĢka alanlarda konuĢma, kendimizi ifade etme alanımız kalmadı. Ne
Mecliste var çok Ģükür ne basında var…
BAġKAN – Yok canım.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – Samimi söylüyorum, yok iĢte. SusturulmuĢ bir basın.
ġimdi, Murat Bey, neyse…
BAġKAN – Devam edelim gündemimize, devam edelim.
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MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – ġimdi, samimiyetle, biz Ġnsan Hakları Komisyonuyuz.
Bu ülkede tutukluluğun artık cezaya dönüĢtüğünü Sayın CumhurbaĢkanı söylüyor, Sayın Bülent Arınç
söylüyor, yani Avrupa Konseyinden bu konuda en sert eleĢtiriler geliyor, kalmadı çok Ģükür,
konuĢacak üniversiteler kalmadığı için üniversiteler bu konuda ne yazık ki konuĢamıyor. Tırnak
içerisinde de Meclis BaĢkanı bir sitemde bulunuyor üniversitelere “ Anayasa konusunda görüĢlerini
sorduk, üniversitelerden hiçbir cevap gelmedi.” diyor. Allah’ a çok Ģükür konuĢacak üniversite
bırakmadınız ki, konuĢanın kellesini kesiyorsunuz. Hangi üniversite, hangi sivil toplum örgütü çıkıp
da görüĢ beyan edecek cesarette, babayiğitlilikte kalmıĢ vaziyette.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Yapmayın!
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – ġimdi, Sayın BaĢkan, eğer samimi bizde mi bir fobi
oluĢtu, bu korkuyu, bu baskıyı gerçekten siz göremiyor musunuz?
ġimdi, Murat Beyle biz geçen yıl da gittik, bu dönem de cezaevlerine gideceğiz inĢallah, bu
konuda gerçi alt komisyon biraz tembel çalıĢıyor, onu söyleyeyim.
Sayın BaĢkan, bakın, gerçekten Allah hiç kimseyi cezaevine düĢürmesin. Bir gün her
birimizin yolu oraya düĢebilir, yakınlarımızın yolu oraya düĢebilir. “ Cezaevinde kapasite fazla.” deyip
tek kelimeyle geçiĢtirirsek, orada gördüklerimizi inkâr etmiĢ gibi oluruz, ben böyle bir vicdani
sorumlulukla bunları söylemek istiyorum. Yani gittiğimiz cezaevinde insanlar 20 kiĢilik koğuĢta 80
kiĢi kalıyor.
ArkadaĢlar…
MURAT YILDIRIM (Çorum) – 80 değil, 2 katı kalıyor!
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – Erzurum’ daki…
Murat Bey, raporumuzda var. Van M tipi cezaevinde kaç kiĢi kalıyordu? 1.075 kiĢi kalıyordu.
20 kiĢilik koğuĢta 80 kiĢinin kaldığını hep birlikte gördük. Yer yatağında yatıyor bu insanlar. Yani
akĢam betona yatak seriyorlar -birlikte gördük- aynı yatağı topluyor, bu sefer yere koydukları yer
sofralarında yemek yiyorlar. Ayıp, günahtır ya! Cezaevlerinin durumu gerçekten ağır. Belki geçmiĢte
olduğu gibi sistematik bir iĢkence yok ama, kötü muamele var, gittiğimiz her cezaevinde yönetime
göre değiĢen farklı cezaevleri yönetimleri var. Yani insan hakları ihlali, kötü muamele, iĢkence, illa
geçmiĢte olduğu gibi Filistin askısıyla olmaz ki. Adamın demokratik talebini, hakkını yerine
getiremiyorsan, bu bir insan hakkı ihlalidir. Zamanında, haftada bir gün sıcak su veremiyorsan,
bundan daha kötü bir insan hakkı ihlali olamaz. Kapısı, penceresi kırık yerde insanlar, gittik, beraber
gördük, Erzurum’ daki H tipi Cezaevinde. Sayın Murat Bey, cezaevinin pencereleri yoktu, naylonlarla
insanlar kapatmıĢtı, yanlıĢ söylüyorsam düzelt beni. Naylon brandalar çekilmiĢti. Bir cezaevi
hatırlıyorum, Ġzmir Cezaevinde, ranzalar yan yana dizilmiĢ vaziyette, üçlü ranzalarda balık istifi
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insanlar yatıyor kardeĢim ya! Bu, bu toplumun kanayan yarası değil mi yani? Bunu konuĢmayacak
mıyız?
BAġKAN – KonuĢacağız tabii.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – Her Ģey güllük gülistanlık dersek gördüklerimizi inkâr
etmiĢ oluruz.
BAġKAN – Onlarda haklısınız Malik Bey, bunlara bir Ģey demiyoruz ki zaten.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – ġimdi, cezaevlerinde ağır hastalar var, beni
ilgilendirmiyor, PKK’ lı, KCK’ lı, Ergenekon’ dan, kim olursa olsun. AkĢamın saat beĢinden sonra o
kapılar o insanların üstüne kapatıldığında, kalp hastası olanlar var, kanser hastası olanlar var.
KonuĢuyoruz, Hükûmet iyi kötü bir giriĢimde bulunuyor, geçen yıldan bu tarafa Sağlık Bakanıyla bir
sözleĢme yapıldı cezaevlerinde, ama hâlâ cezaevlerinde doktor yoktur. Yani göstermelik revirler var,
göstermelik muayene odaları var, ama oradaki insanların yaĢamı, hayatı Allah’ a kalmıĢ vaziyette. Bu
konuların düzeltilmesi gerekiyor. Yani bunların hepsini yok sayacağız, güllük gülistanlık, eskiye göre
iĢkence yok, kötü muamele yok deyip geçersek, gerçekten gördüklerimizi inkâr etmiĢ oluruz,
kendimizi…
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Çok iyileĢtirilen yerler de var…
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – Efendim, iyileĢtirilenler, elbette ki iyileĢtirilecek, ben
onun aksini söylemiyorum.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Bakırköy kadın koğuĢunu söyle…
BAġKAN – ArkadaĢlar, karĢılıklı konuĢmayalım.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – Murat Bey, yani iyi olan cezaevleri olabilir.
Bak, mesela Sayın BaĢkanım, her vesileyle söyledim, F tipi cezaevleri konusunda, özellikle
PKK terör örgütü üyeleri çok hak edilmedik bir biçimde kötü bir kampanya yaptılar. Gördüğüm
cezaevlerinde, fiziki koĢullar anlamında söylüyorum, F tipi cezaevlerinden daha iyi cezaevi yoktur.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Aynen öyle, en iyisi onlar.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – Anadolu’ da, Ġstanbul’ da, Ankara’ da gittiğimiz diğer
cezaevleri gerçekten yaĢanılamaz bir boyutta, burada sağlık sorunları var, burada zaman zaman
yöneticilerin keyfî uygulamalarından kaynaklanan kötü muameleler var.
Bugün yine gördük, zannediyorum Diyarbakır Cezaevinde terör örgütü suçluları aranırken üst
aramalarının yapıldığı söyleniyor. Geçen dönem komisyonda dile getirdik, Metris Cezaevinin giriĢinde
-özür dileyerek söylüyorum, ama söylemek zorundayım- kıç aramasına varıncaya kadar aramaların
yapıldığı raporlarımızda tespit edildi. Var bunlar, bu iddialar. Yani biz komisyon olarak bunları dile
getirmeyeceksek kim getirecek kardeĢim? Ġktidar alınacaksa, bu iktidarı eleĢtirmek gibi algılanacaksa,
bu konudaki hassasiyetinizden lütfen vazgeçin yani.
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BAġKAN – Alınmıyoruz Sayın Özdemir, ama bunları zamanında ve zemininde söylemek
lazım.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – Niye?
Basının önünde söylemek suçsa, bırakın o suçu söyleyelim ya! Yani Ģöyle bir iddianame sizin
vicdanınızı kanatmıyor mu arkadaĢlar ya? On beĢ, yirmi yıla mahkûm edilmek istenen çocuklar var. O
kız çocukları her birimizin çocuğu olabilir Sayın BaĢkanım, ben gittiğim zaman böyle bakıyorum.
Daha önce gittik Diyarbakır Cezaevinde, Trabzon Üniversitesinden tutuklu çocuklar var, bunlar
PKK’ lı falan da değil ya! Ya polisin bir fotoğrafına takılmıĢ, ya broĢür dağıtırken, bildiri dağıtırken
yakalanmıĢ, savcı efendi almıĢ kalemi eline, terör örgütüne yardım ve yataklık yapmaktan baĢlamıĢ.
Gir içeri, Allah kerim, ne zaman kurtulacaksın, ne zaman hâkim karĢısına çıkacaksın, ne zaman
suçsuzluğunu ispat edeceksin? Böyle bir anlayıĢ olabilir mi ya! Bunu bu komisyon üyeleri ol arak dile
getirmeyecek miyiz? Raporlarımızda söylemeyecek miyiz? Ġktidar bundan ders çıkarmak durumunda
değil mi arkadaĢlar ya?
O nedenle cezaevlerinde söylenecek çok Ģey var. ġu iddianame bence gerçekten hukuk
ayıbıdır. On sekiz, yirmi yıl ceza alsın dediğiniz öğrencilerin elinde yakaladığınız Ģey broĢür, pankart,
plastik bayrak. Ayıptır, böyle bir Ģey olamaz ya! Bunun adı demokrasi olamaz, bunun adı hukuk
olamaz, bunun adı ileri hukuk olamaz, ileri demokrasi olamaz. Bunu söylerken “ Muhalefet, ee, çamur
atacak, ne yapsın canım.” mantığıyla bakmayın. Hiç olmazsa Ġnsan Hakları Komisyonu üyeleri olarak
sizler bakmayın ya!
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Hayır, biz zaten söylüyoruz bunu, bu yargının iĢi diyoruz,
bunu getirip Mecliste bana söylersen…
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – Sayın milletvekilimizle birlikte gittik Sayın BaĢkan,
biraz önce söyledim, bu 4 öğrenci kalıyor. Gerçekten zayıf, çelimsiz öğrenciler. Bir tanesi PKK’ dan
tutuklu deniyor, bir tanesi iĢte, Hopa’ dan gelmiĢ çocuklar. Normalde cezaevi yönetimi suçunu biliyor,
haksızlığını “ Bunların bu koğuĢta kalmamaları gerekiyor.” diyor. Cezaevinde sıkıĢıklıktan dolayı, tek
kiĢilerin, müebbet hapse mahkûm olan tutukluların kalması gereken tek kiĢilik odalara koymuĢlar.
Sonra o odalardan bir tanesi boĢalmıĢ. Öğrenciler diyor ki: “ Ya, bizim hukuken burada, bu koğuĢta
kalmamamız lazım.” Cezaevi yönetimi de bunu kabul ediyor. BoĢalmıĢ bir odayı mutfak olarak
kullanabilir miyiz talepleri var. Ya Allah’ tan kork, Murat Bey, gittik orada gördük, o 4 kız öğrenci
orada kaç tane gardiyanı dövebilir ya? Olabilir mi böyle bir Ģey ya? Ayıptır ya!
MURAT YILDIRIM (Çorum) – 30 kiĢi bir koridora sığar mı peki,?
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – Ee, peki, o 4 tane öğrenci o gardiyanları dövebilecek
durumdalar mı? Fiziki güçleri var mı bunların ya?
MURAT YILDIRIM (Çorum) – 30 kiĢinin oraya girecek durumu var mı?
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ALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – Efendim, 30 kiĢi değil 9 kiĢi, sonuçta bu öğrencileri
orada dövmüĢler evire çevire. Bunu da gittik gördük orada yani.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Hem hücre diye tabir ediyorsun, dar koridorda 30 kiĢi
saldırdı diyorsun.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – Bu mantıkla Ġnsan Hakları Komisyonu üyeliği olmaz,
bu komisyon faydalı bir Ģey yapmaz, söyleyeyim size yani!
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Öbürünün hakkını korurken personelin hakkını da ortaya
koyacaksın, makul olacaksın!
BAġKAN – KarĢılıklı konuĢmayalım Murat Bey.
KarĢılıklı konuĢmayalım ve toparlayarak gidelim, çalıĢmalara devam ediyoruz.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – BaĢkanım, çok fazla vaktinizi almak istemiyorum ama
Ģunu söyleyeyim, yani dört yıldan bu tarafa cezaevlerine gidip gelen bir insan olarak söylüyorum,
gerçekten cezaevlerinin koĢulları geçmiĢle kıyasladığımız zaman, fiziki koĢulları iyileĢtirilmiĢ olsa
bile keyfîlik var, hak ihlalleri var, tutuklunun sıfatı ne olursa var, var oğlu var.
Bir Ģey daha, geçen komisyonda ısrarla söyledik Sayın BaĢkanım. Yani Ģimdi bunu
söylediğim zaman bir kısım arkadaĢımız daha da hoplayacaklar. Yani oradaki kız öğrencileri
konuĢurken bunu dinleyemeyen arkadaĢlarımız…
Ya ne olur, herkesten rica ediyorum, katılırsınız ya da katılmazsınız, Ģu Silivri’ de görülen
davayı, bir kere, bir milletvekili olarak gidip bir dinleyin ne olur ya! Siz bu ülkenin milletvekillerisiniz
ya! Orada gerçekten adalet, hukuk var mı, yok mu, bir bakın. Savunma hakları oradaki insanların
elinden alınıyor mu, alınmıyor mu, bakın buna ne olur ya! Ya oradaki sanıkları, düĢüncelerini
beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz, ama hukuk hepimize lazım. Çok iddia ediyorum Sayın BaĢkan,
orada hukuk yok, orada aslında mahkemeler tutukluları yargılamıyor, orada tutuklular aslında
Türkiye'deki adaletsizliği yargılıyorlar, bunu zaman zaman bastırılmıĢ gazetelere rağmen, zaman
zaman kamuoyunda dinliyoruz. Bir kere gidin, bir dinleyin ya! Gidelim.
Alt komisyonu geçen sefer bir kere götürdüm bu Silivri Cezaevindeki davayı izlemeye, ikinci
defa gidemedik.
Söylenecek çok söz var, ama cezaevlerinin durumu da bazı arkadaĢlarımızın söylediği gibi
öyle pirüpak noktada değil, bunu sizlerle paylaĢmak istedim, o raporda da zaten düĢüncelerimi açıkça
ifade edeceğim.
TeĢekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için.
BAġKAN – Biz teĢekkür ederiz.
Sayın Eryılmaz.
REFĠK ERYILMAZ (Hatay) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan.
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Az önce de ifade ettiğim gibi, bu özellikle Suriye’ den gelen sığınmacılarla ilgili olarak, Ģu
anda bizim o bölgede çok ciddi sıkıntılar yaĢanıyor.
BAġKAN – Sayın Eryılmaz, cezaevlerinin durumuyla ilgili Ģu anda değerlendiriyoruz…
REFĠK ERYILMAZ (Hatay) – ġimdi bir komisyon oluĢturulması talebim olacak.
BAġKAN – Ama var o, gündemimizde var, yani…
REFĠK ERYILMAZ (Hatay) – Var mı?
BAġKAN – Tabii, var, var, gündemimizde var o, onun için onu gündeme gelince konuĢalım.
Gündemimizde var.
REFĠK ERYILMAZ (Hatay) – O zaman Malik Ağabeyin o özellikle Silivri’ deki
duruĢmaların izlenmesi yönündeki talebine ben de iĢtirak ediyorum.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Sayın Tanrıkulu.
MUSTAFA SEZGĠN TANRIKULU (Ġstanbul) – Ġki konuya ilk önce açıklık getirmek
istiyorum.
Bir hak arama yolu varsa eğer, artık burada insan hakları ihlalleri olmaz, yani insan hakkı
ihlali gözüyle bakılamaz gibi bir ifade kullandınız…
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Hukuki olarak.
MUSTAFA SEZGĠN TANRIKULU (Ġstanbul) – ĠĢte, öyle değil maalesef.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Yani insanın yaĢama hakkı da var ama bir adam çıkıyor, bombayı
atıyor, öldürüyor…
BAġKAN – ArkadaĢlar, birbirimizle…
MUSTAFA SEZGĠN TANRIKULU (Ġstanbul) – ġunu söyleyeceğim, hak arama yolu vardır,
ama önemli olan o hak arama yolunun etkili olup olmadığıdır. Yani kuĢkusuz Türkiye'de, iĢte,
tutuklama konusunda itiraz yolu var, baĢka yollar var, ama etkili midir, değil midir, buna bakmak
lazım. Zaten Türkiye Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesinden daha çok da, yani bu mekanizma
kurulmuĢ olmasına rağmen etkili olarak iĢlemediği için mahkûm oluyor. Neden mahkûm oluyor?
Ġnsan Hakları Avrupa SözleĢmesi’ nin 5’ inci maddesinden, yani kiĢi özgürlüğü ve hakkının ihlalinden
dolayı mahkûm oluyor, dolayısıyla bu da bir insan hakları ihlali. Bu açıdan bakmamak lazım.
BAġKAN – Gündemi takip edelim, yani karĢılıklı birbirimizi Ģey yapmadan.
MUSTAFA SEZGĠN TANRIKULU (Ġstanbul) – Ġkinci konu, ben konuĢmamda özellikle
“ Cezaevlerinde iĢkence var.” demedim. ĠĢkence ve kötü muamelenin sistematik olarak bana göre
devam ettiğini ifade ettim, yani cezaevleri ortamını kullanmadım.
Bana göre özgürlüğünden yoksun bırakılan her ortam, eğer kamu gücüyle bırakılmıĢsa, bu
ortamların denetlenmesi lazım. Denetlenmesi lazım, evet. O denetlemede zaten kötü muamele ve
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iĢkencenin olup olmadığı ortaya çıkacak. Cezaevleri de bunların bir parçası. Yani, Ģimdi Ģey
görmeyebilirsiniz -Malik Bey de söyledi- eğer kırk kiĢinin kaldığı yerde seksen kiĢi kalıyorsa, bu kötü
muameledir. Sistematik olarak bu kötü muameledir yani bunun baĢka bir adı yoktur. Doktrinde de
böyledir, uygulamada da böyledir yani bunu gidermek, ortaya çıkarmak hem de öneride bulunmak
bizim görevimiz ama tedbir almak görevi de hükûmetin görevidir. Dolayısıyla kötü muamele ve o
nedenle birbirine bağlı sorunlar var. ĠĢte tutuklama bu kadar çok hoyratça kullanılmasa, cezaevlerinin
kapasitesi belki yetecek, belki bu kadar olmayacak. Dolayısıyla insan hakları ihlalleri…
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Ġdarenin değil yargının bir sorunu bu. Aslında siz bunları çok
iyi biliyorsunuz.
MUSTAFA SEZGĠN TANRIKULU (Devamla) - Çok iyi bildiğim için bunları söylüyorum
zaten, çok iyi bilmezsem bunları…
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Burada icra ayrı, yargı ayrı. Siz yargıyı getirip…
BAġKAN – Murat Bey… Devam edin Mustafa Bey.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Kusura bakmayın yeri geldiği için söylüyorum.
MUSTAFA SEZGĠN TANRIKULU (Devamla)- Gerçekten böyle değil yani sizin dediğiniz
gibi olsa inanacağım, diyeceğim böyledir. Fakat Ģimdi yargı ile yani bağımsızlığıyla, tarafsızlığıyla iç
içe geçen baĢka bir durum var. Sonra bunları uzun uzun konuĢuruz. Dolayısıyla bizlerin, aslında
sizlerin de o yüzden de ben baĢlangıçta öneride bulunmuĢtum yani sadece cezaevi, tutukevi değil
özgürlükten yoksun bulunan her ortamda bizim inceleme yapabilecek yetkide olmamız lazım
demiĢtim, Komisyonun görev alanını tarif ederken, ilk oturumda. Mesela Ģunu çok açıkça ifade
edeyim, acaba Komisyon bunu inceledi mi: Tutukluların götürüldüğü adliye ortamları var yani
sabahtan götürülüyorsunuz adliye ortamında çok kötü bir nezarethane koĢulunda bırakılıyorsunuz,
baĢınızda jandarma var ve duruĢmanızı sekiz on saat izliyorsunuz. Nasıl izliyorsunuz? Hem link
araçlarında hem de…
BAġKAN – Adliyede duruĢmayı beklerken bulunulan o mekânlar çok kötü.
MUSTAFA SEZGĠN TANRIKULU (Devamla)- Sekiz on saat orada bekletiliyor, sabah saat
beĢte altıda uyandırılıyorlar, sekizde falan hazırlanıyorlar, saat dokuzda adliyeye götürülüyorlar,
duruĢma saatine kadar kötü bir koĢulda, kötü bir ortamda nasıl bekletiyorlar. Nasıl bekletiliyorlar? Ben
Diyarbakır’ dan biliyorum, o örneği biliyorum ve Ġstanbul’ u biliyorum, elleri kelepçeli bekletiliyor.
Yemek verildiği zaman diliminde bile ellerindeki kelepçe açılmıyor, zar zor bir biçimde yemeklerini
yemek ortamıyla karĢı karĢıya kalıyorlar. Bunu baĢsavcıya ve komutanlara sorduğumuzda “ Efendim
biz oranın güvenliğini sağlayamayız, dolayısıyla ellerini açamayız.” diyorlar. ġimdi dolayısıyla sadece
cezaevlerinin değil aynı zamanda yani tutuklama koĢullarının devam ettiği her ortamda bu inceleme
yapılması lazım. Böyle bir Ģey yapılması lazım. Adliyelerin bütün ortamlarında, sonuçta tutukluluğun
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devamı olduğu için, aynı özgürlükten yoksun bırakılma ortamı olduğu için bunun da incelenmesi
lazım. Buna bakılması lazım.
Yer konusuyla ilgili olarak yani cezaevlerinin kapasitesiyle ilgili olarak, yemekle ilgili olarak
yani insanların bir kısmı vejetaryendir. ġimdi tutuklanmıĢsa, içeri girmiĢse ve vejetaryen ise ve yemek
yeme biçimi böyleyse yani kendi iradesiyle de bu yemek konusunda bir katkı sunmaya hazırsa, böyle
bir Ģeyin olması lazım. Dünya artık bunları tartıĢıyor. Avrupa’ da, Amerika’ da bunları tartıĢıyor,
tutukevlerinin koĢulları bakımından yani iĢte bunlar melek değiller, sonuçta iĢte cami avlusundan
alınmamıĢlar deyip kaçamayız ya da Türkiye koĢulları böyledir, ne yapalım falan deyip kaçamayız.
Bizim görevimiz insan hakları ihlallerini en aza indirecek tedbirleri almak. Yarın öbür gün bu koĢullar
nedeniyle de Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine veya baĢka denetim mekanizmalarının
incelenmesine tabi olmamak. Dolayısıyla yani Ģunu da kullandınız, onu da ben kabul etmiyorum,
“ Türkiye’ nin Ģartları” denilence benim tüylerim diken diken oluyor. Türkiye’ nin Ģartları diye bir Ģart
yok. Ġnsanların onuru var, bu insanların onurunu, Ģartları ne olursa olsun en iyi biçimde korumaya
çalıĢacağız çünkü Türkiye’ nin Ģartları demek, geçmiĢte birçok ihlal yapıldı. Birçok ihlal yapıldı,
dolayısıyla bu kalıplaĢmıĢ düĢünce biçimini ya da iĢte düĢünce kavramını bence kendi dilimizle, insan
hakları ortamında bana göre çıkarmak lazım.
ĠĢkence bakımından da bakın ben Meclise geldiğim zaman ilk olarak araĢtırma merkezine bir
araĢtırma yaptırdım, buna cezaevleri de dâhildir Sayın BaĢkan. Türkiye Büyük Millet Meclisinin
araĢtırma merkezine yaptırdım. 2002 yılından yani Adalet ve Kalkınma Partisi Ġktidarında 2010 yılına
kadar bir araĢtırma yapıldı ve Adalet Bakanlığı istatistikleri üzerinden yapıldı. Yıllara göre iĢkence ve
kötü muamele suçlarının Adalet Bakanlığının yayınladığı istatistiklere göre, kötü muamele ve görevli
memura mukavemet ve hakaret suçlarını karĢılaĢtırın dedim. Acayip bir artıĢ olmuĢ, iĢkence ve kötü
muamelede bir inme olmuĢ, bir iniĢ olmuĢ ama güvenlik güçlerine karĢı hakaret ve mukavemette
orantısız bir artıĢ olmuĢ. Diyelim ki adam öldürme suçlarında yüzde 1-2 artıĢ varsa, güvenlik güçlerine
karĢı mukavemette yüzde 300 artıĢ var yani bizim insanımız polise karĢı, askere karĢı bu kadar
cesaretli hâle geldi, polisi her gördüğü yerde “ sen polissin” diye saldırdığı bir ortam yok. Ama ne
yapılıyor? Onu da avukatlığımdan biliyorum ve insan hakları kurumlarının yayınladıkları raporlardan
biliyorum. Kötü muamele yapmıĢsanız, iĢkence yapmıĢsanız bir insana, polis içgüdüsüyle kendinizi
koruyacaksınız. Nasıl koruyacaksınız? Bana saldırdı, bana hakaret etti dolayısıyla da hakaret ederken
de bunu etkisiz hâle getirdim, dolayısıyla darp edildi falan filan. Cezaevlerinde de bakın infaz koruma
memurların ve diğer memurların kötü muameleyi, iĢkenceyi bu Ģekilde meĢru bir zemine taĢıdığını
biliyoruz. Bir tek örnek olsa bile bu zemin ortadan kaldırıcı bir inceleme yapmamız lazım. Kaç tane
ortam var bu Ģekilde. Bunun da incelenmesi lazım. Dolayısıyla bu güçlere yani bu güvenlik güçlerine,
güvenlik güçlerinin hukuk içinde kalmasına ve hukuk dıĢı tutanak tutulduğu ortamlardan
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uzaklaĢmamız lazım. Bütün bunlar ancak yapılırsa yani görevimiz sadece cezaevlerinin kapısında,
içerisinde ya da gördüklerimizle değil ama aynı zamanda yargıya yansımıĢ olaylar bakımından
yapmamız lazım.
Dün akĢam aldığım bir iletiyi burada sizlere iletmek durumundayım. Van cezaevinden
nakledilenler Erzurum’ a nakledilmiĢler, Erzurum cezaevine nakledilmiĢler, nakledilmelerine karĢı
Erzurum’ da idare tarafından çok ağır kötü muameleye ve iĢkenceye maruz kaldıkları konusunda dün
bana, yaklaĢık yirmi dakikalık bir telefon görüĢmesiyle oraya giden mahkûm yakınları bana bilgi
ilettiler. “ KonuĢamıyoruz” dediler, Ģikâyet etmekten korkuyorlar, tutuklu ve hükümlüler. Bu konuda
bir önlem alınmasını istiyorum yani gündemimize alınmasını istiyorum.
TeĢekkür ediyoruz.
BAġKAN – Sayın Tanrıkulu, bunları bakın somutlaĢtıralım yani biz diyoruz ya sıfır
toleransın anlamı burada da ortaya çıkıyor iĢte. Bakın, geçenlerde buraya yabancı bir heyet gelmiĢti.
ġöyle diyordu: “ Türkiye’ de iĢte karakollarda kötü muamele devam ediyor.” diye bir rapor tanzim
etmiĢler. O raporu tanzim edenler de burada idiler yani heyetin içerisindeydiler. Ben onlara Ģöyle hitap
ettim: Dedim ki artık biz Türkiye’ de bütün ön yargılarımızı kenara bıraktık, korkularımızı kenara
bıraktık, lütfen uzayı tarif eder gibi tarif yapmayın. Bize diplomatik dil kullanmayın. Bize deyin ki,
iĢte Ġstanbul ilinde Fatih ilçesinde Cibali Karakolu’ nda bir kötü muamele olmuĢ. Yoksa böyle
yaparsak birbirimizi üzmeyelim kırmayalım diye, bu iĢler havada kalır ve bu raporların da bir faydası
olmaz dedik.
Bakın, Ģey konusunda da, evet o ilerleme raporunda “ Türkiye’ de cezaevlerinde büyük bir
aĢama kaydedilmiĢtir. Ancak Konya bunun dıĢındadır.” dedik. Biz hemen Ġnsan Hakları Komisyonu
olarak bir hafta sonra oraya gittik, Sayın Özdemir’ in iĢi vardı, gelemedi, ama hakikaten gittiğimizde
tek tek sorduk, bütün koğuĢları gezdik, Ģu koğuĢu açın, bu koğuĢu açın diye tek tek inceledik. Oradaki
temel sorun -Murat Bey’ in söylediği gibi- kapasite fazlası. Aslında cezaevi yönetimi çok iyi niyetli
çalıĢmıĢlar. ĠĢte birtakım kurslar düzenlenmiĢler, birtakım etkinlikler yapıyorlar ama cezaevinin
kapasitesi fazla. Ġki milyonluk bir Konya’ da bin kiĢiye yakın toplamda bir kapasite var, bu çok az.
Geçen gün baktım, yine Konya’ da bir operasyon yapılmıĢ, özellikle bu uyuĢturucu madde
kaçakçılığına yönelik. Eyvah dedim Ģimdi on beĢ yirmi tane daha tutuklanırsa insanların hâli ne olacak
diye. Bir defa bu kapasite sorununu aĢmamız lazım. Bir de bir ihlal varsa, bizim Komisyonumuza
somut bir Ģekilde baĢvurmaları lazım. Burada Erzurum’ da bir ihlal varsa, nasıl ve nerede yapıldığını
bize söylesinler, biz bu ihlallerin üzerine gitmeye hazırız diyorum.
MUSTAFA SEZGĠN TANRIKULU (Devamla)- Sayın BaĢkan, bir Ģey söyleyeyim. Somut
konuĢmadığım konusunda konuĢtunuz. Ben somut dört konu söyledim.
BAġKAN – Yok sizin için söylemiyorum. Avrupalılara karĢı söylüyorum.
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MUSTAFA SEZGĠN TANRIKULU (Devamla)- Bakın bir daha söyleyeyim. Bu konular
konusunda Komisyonumuz görevini yapması lazım.
BAġKAN – Konuları aldık efendim.
Sayın Pakdil, buyurun.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkanım.
ġunu ifade etmek istiyorum ki yani toplum olarak geleneğinde ve inanç değerlerinde insanı
eĢrefi mahlukat olarak gören bir yaklaĢım var. ġimdi genelde bu batılılardan çok örnekler vermek veya
ifa etmek falan doğrusu bana da bir garip geliyor, sanki bizim kültür değerlerimizde böyle bir kısım
Ģeyler yok. Hep Avrupa gözlüğüyle bakmayı bir tarafa bıraksak, kendi özümüze doğru da bir dönsek,
bizdeki bir kısım olanları bitenleri ya biz kendi tarihimizi, geçmiĢimizi bu anlamda bilmiyoruz veya
önemsemiyoruz veya söylendiği zaman kıymeti harbiyesi herhâlde yok, daha Ģekliyle oluyor. Mesela
Ģöyle: ġimdi o zamanki Ģartlarda mesela geçmiĢte Kanuni döneminde Ġran’ dan gelen bir zat var, bu bir
kısım davranıĢlarda bulunuyor, ifadelerde bulunuyor. Bu kiĢiyi o günkü Ģartlar içerisinde yargılıyorlar,
suçlu ilân ediyorlar ama bunu perde arkasından gördüğü zaman Kanuni de, bu yargılamadan, bu
ifadelendirmeden hoĢnut olmuyor. Diyor ki: “ Burada bir ilzam yok, bu adamı ilmen susturamadınız.
Böyle bir Ģey yapamadınız yani bu kiĢinin hakkı devam ediyor.” Tekraren konuĢuyorlar ve sonra o
kiĢinin kendisine de ifade ediyorlar, “ Evet, bu konuda ben haddi aĢan ifadelerde bulundum, doğru,
söylenen Ģeylerde farklılıklar var.” diyor.
ġimdi, Ģunu diyoruz: Ġnsan yaĢar ki devlet yaĢasın. Tabii Türkçe kavramlar olduğu için
herhâlde fazla mühimsenmiyor yani böyle bir Ģeyin içinde. Avrupalılar söylese daha mı mühim olur,
daha mı güzel olur, daha mı hoĢ olur, daha mı büyük Ģeyler olur? Bilmiyorum ama benim çok hoĢuma
gidiyor bu ifadeler. ġimdi Ģunu demek istiyorum: Bizim devletimizin vatandaĢların hukukunu
korumak zorundadır, her yerde olduğu gibi. Suçlu kimse suçluyu yakalasın. Ama Ģimdi söyle: KiĢi
onlarca insanı öldürmek için davranıĢta bulunuyor ve hatta öldürüyor, katlediyor. ġimdi, bu insanların
bir tutuklu olarak bir hukuku vardır, hakkı vardır, mahkûm olarak da vardır. Bunları yerine getirelim,
iĢte fazla kapasite, diğer Ģeyler vesaire falan ama devletin de incitmeden, hukuka saygı göstererek
vatandaĢının hukukunu korumak diye de bir Ģeyi vardır. ġimdi düĢününüz ki bu memlekette
kapkaççılar vardır, her gün Ġstanbul’ da, Beyoğlu’ nda, diğer yerlerde vesaire kapkaçlar oluyordu ve bir
Ģey yapmıyorlardı. ġimdi yargıya buradan geleceğim. Yargı “ Bizim yapacağımız bir Ģey yok.” dedi
ama bir müddet sonra bu yargı mensuplarına da saldırı hâline geldi, baĢkalarına da geldi ve Ģu anda
kapkaçla ilgili olarak ne kadar bir yaklaĢım duyuyorsunuz çünkü mahkemeler o kararı verdi ve onu
uygulamaya baĢladı.
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ġimdi, molotof kokteyliyle insanları yakacaksınız, efendim bu molotof kokteylinin yazılı
metinde karĢılığı yok. Yahu kardeĢim adam atmıĢ ve yakmıĢ. Orada insanlar ölmüĢ. ġimdi mahkeme
ne yapıyor? Bu hususta bir karara doğru gidiyor.
ġimdi, yargının Türkiye’ de hızlanması lazım. Doğru. Onun için de bizim siyasi partiler olarak
diyelim ki bu Ģike yasasında herkes anlaĢtı, herkes arkasında duruyor, beyanatlar falan gayet güzel
veriliyor. Herkes arkasında duruyor. ġimdi ben Ģunu diyorum: Orada da mesela ben bir hukuk insanını
dinledim. “ BaĢta da bir orantısızlık olduğunu söyledim, kabul etmediler, Ģimdi geldi.” diyor. ġunu
demek istiyorum: ġimdi yeni yasal düzenlemeler gerekiyorsa yargının hızlanması ve diğer Ģeylerde
olacaktır. Cezaevlerindeki bir kısım Ģeylerde, Adalet Bakanlığımızın mevzuat düzenlemesiyle ilgili
olacaksa, Adalet Bakanlığının bunu düzenlemesi lazım yani bunu beklemeye gerek yok. Bekleyelim,
adam orada sıkıntı görüyor. Binası vesairesi… Diyelim ki bir Ģey vardır. Artı Ģu var: Tamam
Avrupalılar geliyor bizi denetliyor, eyvallah, Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine de müracaat ettik,
kabul edildi falan. Bizim kurum olarak bu Avrupa’ da isterse bizim orada iĢçilerimiz var,
vatandaĢlarımız var, haksız muameleye tabi tutuluyor, iĢkence görüyor. Garip bir Ģekilde bazı yerlerde
oluyor mesela Almanya’ da, Ġtalya’ da oldu, bir kısım insanlar peĢ peĢe kendini asıyor ölüyor
cezaevlerinde. Kendilerini asıyorlar hem de peĢ peĢe asıyorlar, ölüyorlar. ġimdi, o zaman eğer Ġnsan
Hakları Ġnceleme Komisyonu varsa, dünyanın baĢka yerlerinde bir kısım haklar ihlal ediliyorsa bunları
bizim de sorgulamamız lazım. O zaman orada insanlar intihar edebilir, Türkiye’ ye -siz de ifade
ediyorsunuz- geliyor, karakollarda genelde uygun olmayan davranıĢlar var. Peki hangi karakolda
kardeĢim? BaĢkanım güzel söylediniz, gelip söylesinler. Burada biz de, eğer baĢka bir kısım yerde bu
davranıĢlar varsa, ister bizim vatandaĢlarımızın olduğu yerde olsun, ister baĢka bir Ģekilde olsun,
Türkiye artık bir dünya devleti olacaksa, bu küresel güçler içinde yerini alacaksa, bizim de bunları bir
sorgulamamız lazım. Mesela on tane adam peĢ peĢe nasıl bilmem Ģey yapmıĢ veya oraya silah nasıl
girmiĢ, adam orada nasıl silahla intihar etmiĢ, diğer Ģeyler nasıl olmuĢ? Bu yapılan Ģeylerle ilgili
olarak yani pasiflik noktasının öbür tarafında bizim de bir kısım Ģeyleri sorgulamamız lazım. Sürekli
sorgulanan, kendi ülkesinde iĢte iĢkence olan, efendim haksız muamelelere uğrayan insanların olduğu
bir toplum var ama bu güzelim Avrupa’ da, Amerika’ sında, diğer yerlerde falan hiç böyle bir Ģeyler
falan yok, bilmem ne yok. Peki, ben mesela dikkat ettim, böyle bir Ģey söylenmedi: Yurt dıĢında adam
gözaltına alınmıĢ, aylarca mahkemeye çıkarılmamıĢ, Avrupa’ sında, bilmem neresinde, vesairesinde.
Bu tip Ģeyler bizlere gelmiyor mu? Mesela bunlar hiç gündeme gelmiyor. Hep sanki sorgulanan, iĢte
bunu kabul eden, Avrupalılar bu anda bizim efendilerimiz falan değil ya. Nihayetinde hukuka uygun
davranıyorlarsa tamam, eyvallah ama eğer bir yanlıĢlık varsa, bir haksızlık varsa, o zaman onları da
sorgulamamız lazım gelir. O zaman Adalet Bakanlığımıza…
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ġimdi burada bir kısım Ģeyler hızlandırılacaksa kendi iradeleriyle yapacaklarsa mesela
cezaevleri noktasındaki irade kendilerine aittir. Bu bir kısım yaklaĢımlar iĢte mahkûmları götürmeler
getirmeler veya diyelim ki tutukluları o anlamda. Bu konularla ilgili olarak Komisyon Sayın BaĢkanım
daha aktif olursa, daha gayretli olursa bu sayının azalacağını düĢünüyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – ĠnĢallah. Biz teĢekkür ederiz.
Sayın Halaçoğlu, buyurun.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan, tamamen katılıyorum
size, her Ģeyden önce onu söyleyeyim.
ġimdi bizim bir beynimiz var, aklımız var, yeterli derecede birikimimiz de var, bütün bu
komisyondaki insanlar için söylüyorum yani biz baĢkasına özenmek değil kendiliğimizden kendi
insanlarımız için en doğruyu yapma yolunda her türlü adımı atabileceğimizi düĢünüyorum.
Yalnız Sayın BaĢkanım Ģunu söyleyeyim: Biz Ġnsan Hakları Komisyonu olarak kanun teklifi
verme hakkına sahip miyiz?
BAġKAN – Hiçbir komisyon kanun tasarı ve teklifini bağımsız olarak verme hakkına sahip
değil yani bizde sahip değiliz, milletvekilleri olarak verebiliriz.
YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – O zaman milletvekilleri olarak teklif verebiliriz.
Tamam. Çünkü Ģunun için söyledim: Bütün bunların temelinde yatan birtakım yani yasal boĢluklar
var, bunlardan kaynaklanıyor, bunların düzeltilmesi hâlinde bunların yaĢanmayacağını düĢünüyorum
çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye’ nin idaresinde en yüksek organ yani yasa çıkaran. Yani,
hem bunu uygulayan mahkemeler hem de bunu uygulayan yürütme bu yasalara bağlı olarak yürütmek
mecburiyetindedir dolayısıyla burası en yüksek yerdir ve burada bunların düzeltilmesi imkânı sadece
Mecliste vardır.
ġimdi ben iki Ģeyi merak ettim, onu sormak istiyorum. Bir tanesi, bu cezaevleri ziyaretlerinde
gerçekten mahkûmlarla görüĢtüğünüzde bu mahkûmlar kendi gönül rahatlığı ile her Ģeyi
anlatabiliyorlar mı yoksa yarın bir baskı altında kalacaklarını düĢünerek birtakım sıkıntılar yaĢanıyor
mu? Birincisi bu. Bunun için baĢka tedbirler almak lazım eğer böyle bir sıkıntı varsa.
AHMET SALĠH DAL (Kilis) – Cezaevi yönetimini dıĢarı çıkarıyoruz, ondan sonra
mahkûmlarla konuĢuyoruz.
YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – Öyle de olsa yine sıkıntı doğabilir, ben o bakımdan
söyledim onu yani o kiĢiyi çağırıyorsunuz ve kimin ne anlatacağını…
BAġKAN – KoğuĢuna gidiliyor.
YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – KoğuĢuna gitseniz de o kiĢi yarın tek kalacaktır ve
orada kaldığı için doğru Ģeyleri anlatmayabilir. Ġkincisi…
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AHMET SALĠH DAL (Kilis) – Farklı farklı kiĢilerle görüĢülürse kimin ne söylediği belli
olmaz. On beĢ kiĢiye gidiyorsun…
YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – On beĢ kiĢi yeter, on beĢ kiĢiye baskı yapılamayacak
diye bir husus yok burada. ArkadaĢlar bu bir siyaset ötesi söylediğim bir Ģey yani bu gerçekten
insanların doğru anlatabilmesini sağlamak için birtakım baĢka yöntemler izlenebilir.
Ġkinci merak ettiğim bir konu: Bundan beĢ yıl öncesinde ne kadar mahkûm vardı? Bugün yani
beĢ yıl sonra ne kadar mahkûm var ve yüzde kaç artma var?
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – Yüz yirmi sekiz bin bugünkü tarih itibarıyla.
YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – ĠĢte beĢ yıl önce ne kadardı? Bunu Ģunun için
söylüyorum: Tabii ki arzu edilmiyor ama iyi planlanmıĢ cezaevlerinin yapılması Ģart tabii ki
Türkiye’ de. Birçok yerde koğuĢ sistemleri hâlâ devam ediyor. Bu olduğu müddetçe ve kapasite az
olduğu müddetçe de muhakkak ki bu sıkıntılar hep yaĢanacaktır. Yani bu konuda bir sürü tartıĢmaya
da gerek yok.
Tabii buna bağlı olarak da Ģu gerekiyor: Hepimizin Ģikâyet ettiği, hepimizin bunun üzerinde
hassasiyetle durduğu bir konu var ki mahkemeler gerçekten hangi ölçüde doğru karar verebiliyor veya
ne kadar doğru sonuçlandırabiliyor meseleleri? En çok mahkûmiyet, tutukluluk vesair gibi konularda
sıkıntılar yaĢıyoruz, mahkemelerden sıkıntılar yaĢıyoruz. Ben Ģunu hâlâ iddia ediyorum ki Türkiye’ de
mahkûm olanlara sorun veyahut da mahkemeye giden insanlara sorun, bir de bunlarla konuĢulması
lazım geldiğini düĢünüyorum. Bizzat mahkemelerde problemli olan yani mahkemesi olan insanlarla
konuĢun mahkemelerden ne kadar hoĢnut olduklarını veya adil olduklarını söyleyecekler. Bir de buna
bakalım. Eğer bu toplum adil olmadığını düĢünüyorsa mahkemelerin, o zaman bir problemimiz var, bu
problemi çözmek zorundayız. O yapılmadan ne mahkûmiyet veya ne iĢkence Ģu bu hepsinin önüne
geçemeyiz yani bu konunun üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini düĢünüyorum.
Tabii ki tutuklanmıĢ, suç iĢlemiĢ insanın tabii ki yaĢam hakkı vardır. Eğer bana kalsa, ben
bazı konularda idamı savunan insanlardanım. Kısasa kısas anlamında değil. Açıklayayım, hangi
konularda olmadığımı da söyleyeyim. Mesela özellikle çocuklara tacizde bulunan veya hatta tecavüz
eden insanların ben idam edilmesi taraftarıyım. Açık söyleyeyim. “ Bunun insan haklarıyla alakası var
mı yok mu?” diyeceksiniz. Tabii ki o gücü olmayan insana o iĢi yapan ve bu telafisi de mümkün
olmayan bir durum. Ben bu konuda acımasızım. Kimse kusura bakmasın. Yani tecavüz eden birisi,
çocuklara özellikle tecavüz eden birisinin idamına taraftarım, tabii mahkemelerin verdiği karar
çerçevesinde.
MEHMET NACĠ BOSTANCI (Amasya) – Ya hastaysa? Ya da psikiyatrik hasta ise? Bu çok
ayrı bir tartıĢma…
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YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – Akıl hastası zaten suçlanmıyor… Tutarsınız ona
bakarsınız, böyle midir değil midir diye. Herhâlde kontrolü vardır bunun, bir Ģeyi vardır, öyle
düĢünmeyin.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Mahkemelerin verdiği karar çerçevesinde
düĢünmüyor musunuz?
YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – Hayır, mahkemeler onu yapmıyor biliyorsunuz.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Psikologlar gidip kontrol ederler adamı.
YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – Onlar gidip mahkemeler dıĢında biliyorsunuz kontrol
ediyor. Adamın psikolojik bir durumu var mıdır yok mudur, bu tespit edildikten sonra zaten diğer
mahkemelerde de aynı Ģey söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla yani bu konularda…
BAġKAN – Hocam toparlayın isterseniz.
YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – Ben teĢekkür ediyorum.
Bir de her konuyu birileri tutuyorlar Ergenekon… Ergenekon… Ġyi ki bir Ergenekon var yani.
Ergenekon olmasaydı kimleri nasıl suçlayacaktık? Onu da bilmiyorum. Kolaya kaçmak diye
nitelendiriyorum bunu. Ġsmine Ergenekon diyorsunuz ama Ģimdi kusura bakmayın ama niye
Ergenekon diyorsunuz ismine? Yani her Ģeyi Ergenekon’ a bağlıyorsunuz. Ġyi ki Ergenekon var,
olmasa ne yapacaktınız diye düĢünüyorum.
BAġKAN – Hocam, toparlayınız efendim.
YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – Ben onu söyledim size. Ergenekon farklı bir Ģey ve
bizim tarihimizde önemli bir destandır.
BAġKAN – Hocam tarihe girmeyelim, çıkamayız sonra.
YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – Tarihe girmiyorum ama yani öylesine değerli bir
konuda isim verilmesi, böyle suç unsuru hâline getirilmesi de millî değerlerin hafızalardan silinmesi,
yıkılması anlamına geliyor.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ederiz.
Sayın Bostancı, buyurun.
MEHMET NACĠ BOSTANCI (Amasya) – Çok teĢekkürler.
Suç birimi diye engin bir alan var, gerçekten böyle ayak üstü suç ve ceza meseleleri
konuĢulmayacak kadar önemli ve derin konular. Hapishaneler bir kere temel olarak problemli yerler.
Arkasındaki tarihe bakmak lazım, bende tarihe girmeyeceğim. Ama bir Ģeye dikkat çekmek için
söylüyorum: Mesela Mayalarda hapishane yoktu. Onlar doğrudan iĢi neticeye götürürlerdi ya kol
bacak keserlerdi ya da öldürürlerdi. Kast ettiğim Ģu: Cezalandırma, toplum adına cezalandırma mekânı
olarak hapishane doldu. Hukukî otoriteler bu cezalandırmayı muhakkak yapıyorlar ama o toplumsal
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hınç kendisini o hukukî bürokratik yapının dıĢında ek bir hayalet olarak hâlen hapishanelerde var
olabiliyor, buna dikkat çekmek için söylüyorum. Tarih bu bakımdan önemli.
Hapishanede özgürlüğü kısıtlanmıĢ ve kendini koruma imkânları azalmıĢ olan insanın
insanlık onuru hakikaten o ülkedeki egemen güçlere aittir. Onlar mutlak suretle buna iliĢkin bir itina,
bir dikkat göstermek durumundadırlar. Hapishanede bulunan insanın kendi haklarını araması
konusundaki eksikliğini telafi edici güç olarak egemen güç meĢrulaĢtıkça toplum nezdinde de
meĢruluğu artar, buna dikkat çekmek isterim.
Öte yandan hapishaneler söz konusu olduğunda iki kategoride bu tartıĢmaları götürmek
mümkün. Birincisi, değerlere dayalı olarak götürürüz, “ Hapishaneler kötüye gidiyor, çok hak ihlalleri
oluyor, eskiden daha kötüyüz.” Ģeklinde söyleyebiliriz. Yahut da realite hükümleri üzerinden
gidebiliriz. Realite hükümleri de biraz önce Yusuf Bey bir unsura dikkat çekti ama bunun yanı sıra
birtakım kriterler üzerinden realite hükümlerine dayalı daha ne olup bittiğini bize nesnel Ģekilde ortaya
koyacak hapishanelerin tarihsel seyri ve oradaki uygulamalara iliĢkin elimizde net bir rapor olabilir.
Neyi kast ediyorum? Yıllar içerisinde ne kadar insan tutuklanmıĢ, kaç tane hapishanemiz varmıĢ,
bunların ne kadarı kapalı, ne kadarı yarı açık, ne kadarı tam açık, buradaki insanlara gündelik ne kadar
iaĢe bedeli veriliyor, yıllar içerisinde bunun değiĢimi nedir, hapishane revir imkânları, tutuklu baĢına
düĢen doktor sayısı, hapishanedeki insanların hak arama yollarında yine baĢvuruları üzerinde ne kadar
ilerleme sağlanmıĢtır? Eğer bu alt komisyon gerekli kurumlardan bu yönde birtakım realite
hükümlerine dayalı veriler toplar ve bu çerçevede yıllar içinde hapishanelerdeki hayatın hangi yöne
evrildiğine dair, yine rakamlara, muhakkak tanıklıklara dayalı değerlendirmeler ortaya koyarsa, bu
değer hükümlerine dayalı tartıĢmaların yanında daha sağlam ve hepimizin mukayese edebileceği, ortak
bir Ģekilde değerlendirebileceği bir zemin oluĢur diye düĢünüyorum. O yüzden alt komisyondan yıllar
içinde hapishanedeki profilin nasıl değiĢtiğine iliĢkin nesnel kriterler üzerinden bir rapor
hazırlamasının uygun olacağını söylüyorum.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.
Son söz, Sayın Güzel, buyurun.
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkanım.
ArkadaĢlarımın söylemiĢ oldukları ve Ġnsan Hakları Komisyonu olarak bizim ne kadar ağır
sorumluluklarımız olduğuna onları dinledikten sonra bir kat daha inandım. Ama çok objektif olarak
arkadaĢlarımı dinlerken gerçekten bir hapishaneye giren kiĢinin bulunmuĢ olduğu odaların
tuvaletinden, banyosundan, yatağından her türlü imkânlarından bu kadar Ģikayet edecek insanca
birtakım imkânlara sahip olmaları gerektiğine ve bunları da devletin karĢılamakla yükümlü olduğuna
yani bunlara katılıyorum, mutlaka güzel Ģartlar olmalı, insanca Ģartlar olmalı. Ama ben diyorum ki
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bizim Komisyonumuzun asli görevi: Acaba neden hapishaneye girdi, o çocuk neden hırsızlık yaptı, o
çocuk neden birisini öldürdü, o çocuk veya o kiĢi acaba neden o evi yaktı veya sokakta hiçbir günahı
olmayan çocukları neden öldürdü? Veya birtakım ekonomik eksikliklerden, birtakım sosyal
problemlerden kaynaklanmıĢtır mutlaka. Ġstiyorum ki biz Komisyon olarak toplumda bu gibi
problemlerin kaynaklarına inerek bunların birtakım yaptırımlarını çözümleyici görüĢler oluĢturalım. O
çocuğu hırsızlığa iten sebepleri ortadan kaldıralım. O çocuğun eğitimini bırakmasının sebepleri
üzerinde duralım ve bunlara fikir üretelim. Bunlar üzerinde durarak ilgili kamu kurumlarını harekete
geçirelim. Tabii ki en iyi imkânlarla onları barındırmak, yatırmak, insanca Ģartlar içinde oluĢturmak
mümkün. Tabii devletin ekonomik gücü ve imkânları ölçüsünde yetebildiği ölçüde, beĢ sene önce Ģu
miktarda olan hapishanedeki tutuklu sayısı bugün yüz yirmi sekiz bin. Kolay değil. Bunları aynı
Ģartlarda yapılandırmayı derhal artırmanız gerekir. Ama ben diyorum ki, birtakım sosyal, birtakım
baĢka problemler varsa, biz Ġnsan Hakları Komisyonu olarak bunlara inelim ve ilgili kamu
kurumlarına ve devlete dolayısıyla bu konuda çözümler üreterek onu yönlendirelim veya getirelim
diyorum.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.
Evet, değerli arkadaĢlar böylece konuyu toparladık.
Bende bir Ģeyi alt komisyona söylemek istiyorum: ġimdi sigara içmek birçok kapalı alanda
yasaklandı ama maalesef cezaevlerinde bu serbest. Bu arada cezaevlerinde sigara içmeyen mahkûmlar
ve tutuklular da var. Onlar da orada pasif olarak sigara içmeye devam ediyorlar. Belki bu raporda buna
da iĢaret edilebilir. Sigara içenlerle içmeyenleri ayırma imkânı olabilir mi? Girdiğimiz koğuĢlar
hakikaten böyle çok feci bir Ģekilde idi. Ġçmeyenlerin de hakkını savunmak lazım.
Bir de vejetaryenlerle ilgili bir görüĢ var, Sayın Tanrıkulu söylemiĢti. Kırıkkale cezaevinde üç
tane vejetaryen olduğunu iddia eden hükümlü kalıyor. Bunlara vejetaryen yemekler çıkıyor. Ġki tanesi
o yemekleri kabul ediyor ama 1 tanesi maalesef biraz da sanırım ideolojik sebeplerden dolayı o
yemeği de yemiyor, biraz açlık grevine doğru götürmeye çalıĢıyor meseleyi, yoksa istenilene bu
manada bir vejetaryen alternatif de sunuluyor.
TeĢekkür ediyoruz.
ġimdi, ikinci Alt Komisyon BaĢkanımız Sayın Ülker Güzel’ e söz veriyoruz.
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Ġnsan Hakları Ġnceleme Komisyonu olarak Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik ġiddetin
Önlenmesi Alt Komisyonunu kurduk ve bazı bu konularda yetkili olan ve görev alanları bu konularla
ilgili olan kurumları, üniversiteleri çağırarak, bunlarla birtakım görüĢmeler yaparak onların görüĢlerini
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aldık. Ben size çok özet olarak kimlerle görüĢüldü, neler yapıldı, bu konudan biraz bahsetmek
istiyorum.
Birinci konuĢmacımız Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sosyoloji Bölüm BaĢkanı Sayın Profesör Doktor AyĢe Saktamber’ di. Konunun, kadınları
bağımsız bireyler olarak görmeyen, erkeğe tabi ve onun vesayeti altında yaĢaması gerektiğini düĢünen
ataerkil zihniyetin yarattığı bir problem olduğunu ifade etmiĢtir ve daha sonra toplumun değiĢen ve
geliĢen birtakım sosyal ve ekonomik değiĢiklikleri neticesinde birtakım kanuni düzenlemelerin
yapıldığı ve toplumun bu Ģekilde bir eĢitlik ilkesinin getirilmek suretiyle dengelenmeye çalıĢtığı
üzerinde durmuĢ ancak toplumlarda kadının rolleri konusunda hâlâ daha geleneksel bir anlayıĢın
mevcut olduğunu ifade ederek “ makbul kadın” tanımının da hâlâ toplumlarda geçerli olduğunu ifade
etmiĢtir. Bütün bu geliĢmeler ve düzenlemelere rağmen konunun psikolojik ve sosyolojik boyutunun
önemi insan faktörünün eğitimini ön plana çıkarmıĢtır ve dolayısıyla devletin bütün kurumları
vasıtasıyla bu eğitim sorumluluğunun üzerinde durarak yeni tedbirler alması ve bu eĢitsizliği ve bu
Ģiddeti ortadan kaldırıcı, psikolojik ve sosyolojik tedbirlerle birtakım geliĢmeleri sağlaması üzerinde
durulmuĢtur.
Aynı gün içinde, 2’ nci konuĢmacımız yine Orta Doğu Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Feride Acar olmuĢtur. Sayın Acar, Komisyonumuza
daha çok Ġstanbul SözleĢmesi, Kadınlara Yönelik ġiddet ve Ev Ġçi ġiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi SözleĢmesi hakkında bilgi vermiĢtir ve özellikle Ġstanbul
SözleĢmesi’ yle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının hazırladığı kanun tasarısı arasında bir uyum
olması gerektiği üzerinde durmuĢtur ve Ġstanbul SözleĢmesi gibi uluslararası alanda hazırlanan bu
sözleĢmeyi de ilk defa Türkiye'nin -Ġstanbul’ da yapılmıĢ olmasından dolayı Ġstanbul SözleĢmesi adını
alıyor- imzaladığını ifade etmiĢlerdir. Ancak devlet düzeyinde birtakım önemli sıkıntıların hâlâ
yaĢanıldığını gündeme getirerek bu konuda sistemli ve öncelikli bir politikayla yaklaĢılması gerektiği
üzerinde durulmuĢ. Bütçe kapsamında konuya yeterli ödenek ayrılmaması, devletin iĢi sivil toplum
kuruluĢlarına havale etmesi, yasal düzenlemelerdeki çeĢitli engellerin mevcudiyeti, yargı sisteminin
cinsiyetçi yaklaĢımlardan muaf olmaması ve yargı süreçlerinin kadın için yeniden mağduriyet yaratan
uzun ve yorucu bürokratik aĢamaların varlığından bahsederek konuyla ilgili kanuni düzenlemelerin
yetersiz ve tutarsız olduğu üzerinde durmuĢtur.
3’ üncü konuĢmacımız, 24/11/2011 tarihinde GümüĢhane Milletvekili Sayın Kemalettin
Aydın olmuĢtur. Sayın Milletvekilimiz, 14/10/2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
bünyesinde kurulan Kadına Yönelik ġiddetin Önlenmesine Dair Alt Komisyon tarafından hazırlanan
rapor hakkında açıklamalarda bulunmuĢtur. YayınlanmıĢ olan bu raporda hukuki alana, sığınma
evlerine, medyaya ve kamu kurumlarının görevlerine ve koordinasyonuna iliĢkin politikalarla ilgili
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değerlendirmeler ve öneriler üzerinde durularak gerçekleĢtirilememiĢ olan birtakım uygulamaların,
önerilerin üzerinde durmuĢtur.
29/11/2011 tarihinde yapılan diğer bir toplantımızda sivil toplum kuruluĢlarının temsilcileri
dinlenilmiĢtir Komisyonumuza davet edilerek. Kadın DayanıĢma Vakfı yetkilileri toplantımıza
katılmıĢ ve bağımsız kadınlar tarafından 1991 yılında kurulan kadın danıĢma merkezlerinin zamanla
kadın dayanıĢma vakıfları Ģeklinde organize olduğunu ve özellikle kadın dayanıĢması ve danıĢmada
eĢitlik ilkelerini prensip kabul ettiklerini, dolayısıyla bu tarz kurumlara kadınların daha kolay
baĢvurduklarını ifade etmiĢlerdir. Kadın dayanıĢma vakıflarının kolluk kuvvetleri ve kamu
kurumlarıyla yakın iliĢkiler kurarak kadınlara psikolojik destek vermekte olduğu bilgisini de vererek
karakollarla ve kolluk kuvvetlerindeki uygulamalarda temel iĢlevlerin yerine getirilmesinde birtakım
sıkıntılar olduğunu, sığınma evlerinde nicelik ve nitelik bakımından biraz daha dikkatli olunması
gerektiği üzerinde durmuĢlardır.
Aynı gün Anadolu ÇağdaĢ Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Avukat Nesrin Doğan dinlenmiĢtir.
Bu Anadolu ÇağdaĢ Eğitim Vakfının asıl amaçlarının eğitime destek olduğunu ve bu eğitim
konusunda çalıĢmalar yaparken toplumsal farkındalığı, zihinsel değiĢimi sağlamanın temel amaç
olduğu üzerinde durarak namus gibi birtakım mülahazalarla toplumun bir kesimine uygulanan Ģiddet
karĢısında sivil toplum kuruluĢu olarak eğitim, iletiĢim, psikoloji konularında çeĢitli toplantılar ve
ziyaretler yaparak topluma hizmet verdiklerini ifade etmiĢlerdir.
Bir diğer toplantımızda Emniyet Genel Müdürlüğü AsayiĢ Daire BaĢkanlığının ekibi gelmiĢ
ve Komisyonumuza bu konuda bilgi verilmiĢtir. 5 Aralıkta yapmıĢ olduğumuz bu toplantıda Sayın
Ercan TaĢtekin, AsayiĢ Daire BaĢkan Yardımcısı, bize emniyet teĢkilatı olarak tarih boyunca evrensel
dünyada mücadele edilen konular arasında aile içi Ģiddetin 2’ nci sırada geldiğini ifade etmiĢtir. Ülke
gündemine töre ve namus cinayetleri ismiyle girdiğini, Bakanlığın konunun analizi ve çözümü için
önce sağlıklı veri toplama iĢlemi ve aile içi Ģiddet formu düzenleyerek toplumda profesyonel bir
araĢtırma ve incelemenin baĢlatıldığını söylemiĢtir. 2006 yılı tarihinden itibaren kadına ve aile içi
Ģiddet konusuyla ilgili olarak bir birim kurularak cinayet büro müdürlüklerinin görevlendirildiğini ve
uluslararası alanda yetkili kurumlarla iĢ birliği kurulduğunu, ülke içinde de aynı iĢ birliğinin ve
koordineli çalıĢmanın devam etmesi gerektiğini belirtmiĢlerdir.
8 Aralık tarihinde Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulundan Sayın Mahmut Cevizlikoyak
dinlenilmiĢtir. KonuĢmacı önemli olan konunun adliyeye intikal etmeden aile içinde çözümünü
sağlamak olduğu üzerinde özellikle vurgu yapmıĢtır çünkü iĢ karakola, mahkemeye intikal ettikten
sonra iĢin boyutları değiĢmekte ve istenilen sonuca eriĢmenin daha zor olduğu üzerinde durmuĢlardır.
Aile içi Ģiddet özel bir alanda gerçekleĢmekte ve çözüm o alanda gerçekleĢirse sosyal travma ve
yaraların sarılması daha kolay olabilmektedir. ĠĢin en zor safhası adliyeye intikal ettikten sonra
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baĢlamaktadır. ĠĢin psikolojik, sosyolojik, ceza ve eğitim boyutu bu noktada baĢladığı için dolayısıyla
alınacak olan tedbirlerin de ona göre değiĢmekte olduğu üzerinde durmuĢlardır.
Toplantılarımızı, bu Ģekilde, bu süre içinde kamu ve sivil toplum kuruluĢları, üniversitelerden
yetkililerin dinlenilmesi Ģeklinde devam ettirdik. Bundan sonra belki sığınma evlerini ziyaret etme,
birtakım devletin sosyal kurumlarının bünyesinde muhafaza edilen çocuk evlerini ziyaret etmek
suretiyle onların problemlerine inmek ve böylece bir sonuca vararak sizlere arz etmek üzere
raporumuzu hazırlayacağımızı düĢünüyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.
Bu konuda söz almak isteyen Sayın Bostancı.
Buyurun.
MEHMET NACĠ BOSTANCI (Amasya) – ġimdi, bu tür konular son derece nazik konular
ama aynı zamanda popüler kliĢelere düĢme tehlikesinin ve riskinin de olduğu konular. ġiddet kültürel
bir kategori, arkasında normlar var. ġiddet aynı zamanda bir problem çözme yöntemi. Teknik olarak
bakıldığında, insanlar yaĢanan problemi konuĢarak veya Ģiddet kullanarak çözmeye çalıĢıyorlar.
SavaĢlar da bir Ģiddetin uygulanmasıdır, bir problem çözme yöntemidir. Arkasında da normlar vardır.
Biz bu çalıĢma marifetiyle kadınların uğradığı Ģiddete dayalı mağduriyetlere dikkat çekmek,
kamusal otoriteleri göreve çağırmak ama aynı zamanda bunun arkasında ne var, bunu araĢtırmak
istiyorsak iĢin bu kültürel zeminine yönelik daha dikkatli bir bakıĢ gerekir. Kastettiğim Ģu: Eğer
insanlar cinsiyetlerine dayalı ayrı doğalara sahip değillerse -kadınlar ve erkekler- o zaman bu Ģiddet
dediğimiz o kültürel normları paylaĢmak bakımından belli ekonomik, toplumsal gelire sahip insanlara
dayalı olarak bakabiliriz yahut iĢte, kırda Ģiddet, kasabada Ģiddet, Ģehirde Ģiddet, buna göre bakabiliriz.
Cinsiyetlerden ziyade Ģiddetin zeminindeki sosyoekonomik nedenlere inmek, Ģiddete dayalı problem
çözme yöntemini harekete geçiren arka plandaki iliĢkilere dair kadının ve erkeğin buradaki katkısına
yönelik analizler yapmak gerekir. Nasıl trafikte kadın ve erkek birbirinden çok farklı davranmıyorsa,
nasıl ekonomik problemler karĢısında onlardan etkilenmek bakımından kadının ve erkeğin ayrı doğası
yoksa Ģiddet konusunda da kadın ve erkek ayrı doğaya sahip değil. Kadının burada mağduriyete
uğramasının sebebi erkeğin daha güçlü olması, daha egemen olarak kendisini görmesi, böyle bir
kültürel arka planın erkeğe sanki daha fazla hâkimane bir konum bahĢetmesi fakat aynı zamanda aile
içinde Ģiddetin ortaya çıkması bakımından da kadının ve erkeğin ne ölçüdedir, hangi orandadır,
arkasında neler vardır ama mutlak surette o kültürel normların, Ģiddet normlarının teĢekkülünde
payları olduğunun kanaatindeyim. Eğer biz arka plandaki bu kültürel dünyaya iliĢkin bir analiz
yapacak ve iĢin kökenine dair bir değerlendirmeyle duyarlılık oluĢturacaksak sosyolojinin
imkânlarıyla bu iĢe bakmakta fayda var diye düĢünürüm. KliĢelere düĢmeden bu çalıĢmanın
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yürütülmesinin de önemli olduğunu görürüm. Zaten akademisyenlere gidiyorsunuz, pratikten gelen
birtakım insanlara gidiyorsunuz.
Ben sadece bu hususa dikkat çekmek için söz aldım.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Biz teĢekkür ederiz.
Sayın Pakdil.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkanım.
ġimdi, Türkiye’ de ailenin mutluluğu konusunda mutlaka yapılmıĢ olan araĢtırmalar vardır.
Yani aile, nihayetinde kadın ve erkekten teĢekkül ediyor. Tabii, -haydi bugünkü tabirle diyeyimisteyen ailenin çocukları oluyor veya tedaviyle dahi olmayan insanlar oluyor ama özü kadın ve erkek
ama çocuklar da tabii, bu iĢin en güzel meyveleri olmak durumunda.
ġunu demek istiyorum. Naci Hocam çok güzel beyan etti. Yani bunun arka planı nedir?
Orada neler oluyor, bitiyor? Bu olaylar neden kaynaklanıyor? Artı, bu kiĢileri veya bu
akademisyenleri veyahut da bir kısım kurumları dinlerken yani hep ön plana çıkmıĢ veya çok sesi
duyulan veya biraz daha belki cinsiyet noktasını daha ön plana çıkaran bir kısım kurum ve
kuruluĢların yanında ailenin mutluluğuna önem veren, ailenin devamını bu anlamda çok önemseyen
kurum ve kuruluĢların da -ister sivil toplum kuruluĢu ister Ģahıslar olarak- bu hususta araĢtırmaları
olan insanlar olarak dinlenmesi gerektiği ben Ģahsen kanaatindeyim çünkü bu mesele bazen çok uç
noktalara vardırılarak sanki aile içinde de bir mücadele var, iĢte, hükümranlık olayı var gibi yapılıyor.
Eğer hükümranlık noktasına gidecekse tabii, erkekler de hükümran olabilir, kadınlar da olabilir çünkü
bir kısım yerlerde de kadınların ekonomik durumu daha iyi olabilir, aileden gelen, diğer Ģekliyle
olabilir. Yani buradaki yaklaĢımın toplumumuzun değer yargılarının da dikkate alınarak korunması
gerektiği kanaatindeyim. Daha önceki konuĢmada da ifade etmeye çalıĢmıĢtım. Yani bir insanın,
insanların birbirine ben Ģahsen emanet olduğu kanaatini taĢıyorum yani kadın ve erkekler çünkü
üstelik kendi toplumumuzda çok güzel değerler var. Mesela bir kul hakkı diye bir olay var bu
toplumda. Yani bu kul hakkı, eĢinizin de sizin üzerinizde hakkı olabilir, sizin de eĢiniz üzerinde
hakkınız olabilir veya çocuklarınızın üzerinde hakkınız olabilir, çocukların sizin üzerinde hakkı
olabilir. ġimdi, meseleye bu kadar ince bir Ģekilde yaklaĢan, hassas yaklaĢan bir değerler sahibi olan
insanlar olarak bu hususların göz önünde bulundurulması gerektiğini yani ayrıĢmadan ziyade
bütünleĢtirici, beraber olucu yaklaĢımları ön plana çıkararak veya bu hususta çalıĢmaları, gayretleri
olmuĢ olan insanları dikkate alarak değerlendirilmesinin toplumumuza çok büyük katkısı olacağını
ifade ediyorum.
Biraz önce HSYK’ dan gelen arkadaĢların söylediği, eğer bir ailenin iĢi mahkemeye hatta
hatta karakol noktasına varmıĢ, içeride aile büyükleri, diğerleri veya tanıdık, bildik kiĢiler tarafından
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belirli bir Ģekilde -Ģimdi, iĢte, tahkim diye nitelendiriliyor- baĢka Ģekilde eğer çözülememiĢse, yargıya
intikal etmiĢ noktada -burada hukukçu, avukat arkadaĢlar var, hâkimlik yapmıĢ arkadaĢlar var- o aileyi
tutmak çok zor hâle gelebilir çünkü artık bir toplumun huzurunda siz kendi kendinizi tartıĢır hâle
getirmiĢseniz ve oradan netice çıkarmaya kalkıĢıyorsanız çok zordur orada neticeyi almak. Onun
sonucu tabii ki ayrılmak varsa iĢin içerisinde o olabilir ama bizim toplumdaki özellikle bu aile
bağlarını ayrıĢmadan, beraberce korumamız lazım.
Bir de topluma Ģöyle bir Ģey söylemek lazım: Yani ailesinde eĢiyle veya çocuklarıyla falan
hep güllük gülistanlık olmuĢ, hiçbir Ģey sorun olmamıĢ, en ufak bir Ģey olmamıĢ, böyle bir aile yapısı
yok. Çocuğunuz sizden bir Ģey istiyor, imkânınız yok, yok diyorsunuz veya siz çocuğunuza bir Ģey
söylüyorsunuz, mesela gidip alması gerekir, “ Hayır” diyor o anda “ Ben yapamam, ben arkadaĢlarıma
gideceğim.”

diyor. Yani eğer biz ailemiz içerisinde kadın erkek vesaire bir kısmımızın eksik ve

noksanlarını belirli bir zamanda tolere edilebilecek olanlarını görmezlikten gelmezsek aileyi ayakta
tutmak mümkünsüz hâle gelir ama bir kısım Ģeylerde birbirimize hoĢgörüyle bakarak, kadın erkeğe,
erkek kadına, o aileyi o Ģekilde ayakta tutarız, toplumu da bu Ģekilde ayakta tutabiliriz. Böyle ferdî bir
Ģeye geldiği zaman o toplum nasıl bir hâle gelir, benim kanaatim değiĢim olmaz o, çözülme olur. Ben
Ģahsen Türk toplumunda çözülmeden yana değilim.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Evet, Sayın BaĢkanım, toparlayalım.
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Evet, efendim, aslında ailenin bir toplumda ne kadar önemli
olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun yanında o ailenin içinde de kadının ne kadar önemli olduğunu ve
kadının aslen erkekten çok daha ağır yükümlülükler altında olduğunu biliyoruz. Hem çocuk
yetiĢtirecektir hem o yetiĢtirdiği çocuğu neslini devam ettirmesi için topluma emanet edecektir,
milletini oluĢturacaktır hem de o aile birliğinde kocasıyla, çocuklarıyla dıĢarıya karĢı bir güç
oluĢturacaktır. Böylece kadının her bakımdan desteklenmesi gerekir, her bakımdan moral olarak, sevgi
olarak, ekonomik güç olarak ve eğitim olarak kesinlikle kadının bu konularda topluma neden kadın
mevcut cinsiyetlerinden, canlılardan çok daha lazımdır, bunun altında yatan ana sebep budur. Ayrıca
kadının Ģefkati, sevgisi, sabrı -sabrı diyeyim bir güzel kelime vardı, onu Ģimdi hatırlayamadımgerçekten çok önemlidir, o ailenin yumuĢaklığını, o ailenin gelenek, görenek ve inanıĢları açısından,
maddi ve manevi değerleri açısından toplumun en ufak bir grubu, birimi olduğunu hepimiz biliyoruz.
Ancak burada karĢılaĢtığımız sıkıntı Ģurada oldu bütün dinlediğimiz ve edindiğimiz bu
anlatılanlardan çıkardığımız ana fikir, ben özellikle onu vurgulamak istiyorum raporumuzda. Mutlaka
bu eğitimde ve kültür desteğinde erkeğin de yer alması gerekiyor. Yani o aileyi meydana getiren her
ne kadar kadının sorumlulukları varsa erkeğin de birtakım sorumlulukları vardır ve erkeğin de bu
konuda bir eğitim alması gerekmektedir çünkü sonunda bu eğitim ve kültür vicdani birtakım
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duyguların Ģekillenmesini sağlayacaktır çünkü bu iliĢkilerde en önemli Ģey sizin de biraz önce
belirttiğiniz gibi insanların kendi vicdani duygularıdır. Ġçlerinde yaĢattıkları o hak duygusunu, o
inancı, o duyguyu taĢıyabilmeleri çok önemli bir Ģeydir, kul hakkı. Bunların toplumumuza sadece
eğitim kanalıyla değil medya yoluyla, okullar, öğretmenler, arkadaĢ iliĢkileri, aile iliĢkileri yani sizin
ileri sürmüĢ olduğunuz o toplumda aile yapısını birim olarak, bir en küçük ünite olarak en mükemmel
Ģekliyle dağılmadan, kurulduktan sonra devam ettirecek bütün geliĢmeleri o toplumda sağlamamız
gerektiği inancındayım ben de.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ederiz.
Bir diğer Alt Komisyon BaĢkanımız Sayın Naci Bostancı’ ya söz veriyoruz.
MEHMET NACĠ BOSTANCI (Amasya) – Çok teĢekkür ediyorum.
Değerli arkadaĢlar, iki hususa iliĢkin küçük açıklamanın ardından geçeceğim.
Bunlardan birincisi, giriĢte insan haklarının evrensel geçmiĢine iliĢkin kısa bir konuĢma
yapmaya çalıĢtım, bence kısaydı dinleyenler açısından nasıldı bilmiyorum. Bu konuĢmayı daha veciz
bir Ģekilde, buradaki her bir üye daha yetkin bir Ģekilde kesinlikle yapabilir. Bunu siyasal
kontenjandan yapılmıĢ bir konuĢma olarak görmedim, ümit ederim buradaki arkadaĢlar da
görmemiĢtir. Yani siyasi kontenjandan yapılmıĢ bir değerlendirme değildi, zaten mahiyeti itibarıyla da
takdir edersiniz ki farklıdır. O yönde bazı imalar anladım da bu bakımdan bu tashihe ihtiyaç hissettim.
Ġkincisi, burada çok çeĢitli konulara iliĢkin değerlendirmeler yaparken zaman zaman basın
Ģahit tutuluyor, basına gönderme yapılıyor. Basın demokratik toplumlarda çok önemli bir iĢlevi yerine
bunu

getiriyor,

hepimiz

biliyoruz

ancak

basın-yayın

organları

arkalarındaki

ekonomi,

profesyonellerinin ideolojileri ve birtakım bağları nedeniyle muhakkak olaylara belirli perspektiften
bakıyor. Bunlar toplumu uyarmak, hangi yönde çalıĢmalar yapılması lazım geldiği konusunda dikkat
çekmek bakımından çok değerli ama kurumların iĢlevini yerine getirmiyor. Bir mahkemeye iliĢkin
basının yapmıĢ olduğu yayın onun mahkeme olduğu, mahkemeye benzer Ģekilde oradaki
değerlendirmelerin değerlendirilebileceği anlamına gelmez. O bakımdan basın-yayın organlarına
iliĢkin birtakım uyarıları dile getirirken böyle bir ayırt edici dikkatle konuĢmakta fayda var diye
düĢünürüm.
ġimdi, alt komisyonun raporuna iliĢkin olarak konuĢacak olursam, değerli arkadaĢlar, 9
toplantı yaptık, bunlardan 2 tanesi kendi aramızdaydı, 7 tanesi arkadaĢları dinledik. Biliyorsunuz,
Komisyonumuz terörden kaynaklı yaĢam hakkı ihlallerine ĠliĢkin bir çalıĢma yapıyor, bunun toplumsal
ve insani maliyetine yönelik bir çalıĢma. Bu çerçevede iki aksta yürütüyoruz çalıĢmamızı: Birincisi,
konuya iliĢkin söyleyeceği sözü, temsil edici hüviyeti olan ve Komisyon üyelerinin teklif ettiği
isimleri burada dinliyoruz. Uzun bir listemiz var, bu isimleri tespit ederken takdir edersiniz ki oylama
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marifetiyle tespit etmiyoruz, bize gelen isimleri makul bir sıralama çerçevesinde dinlemeye
çalıĢıyoruz. O yüzden de çalıĢma günlerimizi iki güne çıkarttık. Bazen aynı günde 2 kiĢiyi
dinlediğimiz de oldu. Bu çerçevede bu akslardan birincisiyle ilgili dinlediğimiz isimleri ifade edecek
olursam Ümit Fırat, Doçent Doktor Hüseyin Yayman, Profesör Doktor Vedat Bilgin, Profesör Doktor
Ümit Özdağ, ġanar Yurdatapan, Nadire Mater ve Burcu ġentürk, bugüne kadar dinlediğimiz isimler.
Bundan sonra da yine Komisyon üyelerinin teklif ettiği isimleri dinlemeye devam edeceğiz.
Burada, yapmaya çalıĢtığımız Türkiye’ de terör marifetiyle yaĢanan gerçekliği insanlar, bu
temsil edici kiĢiler nasıl hikâye ediyorlar, nasıl değerlendiriyorlar? Mütekabil bir okumayla biz rapora
bunu nasıl eklemleyebiliriz? Ortak bir Türkiye resmine ulaĢabilir miyiz? O yüzden dinliyoruz. Ġkincisi
de ailelere iliĢkin çalıĢma yapacağız, doğrudan doğruya bu yaĢam hakkı ihlaline uğramıĢ kiĢilerin
acısını yaĢayan ve bu acı üzerinden artık hangi hâl ve Ģart içerisinde kendi durumunu ve Türkiye'nin
hikâyesini temsil ediyor, bunu da dikkate alarak bu insanlarla görüĢmeler yapacağız. Bu görüĢmelerin
de çok dikkatli bir Ģekilde yapılması gerektiği malumdur. Önemli olan manipüle edilmiĢ bilgiler değil
hakikaten ne düĢündükleri ve nasıl baktıkları hususunda gerçek fikirlere ulaĢmaktır. O yüzden belki
kimi ailelere hiç kimseye söylemeden, mesela basına da söylemeden gitmek ve görüĢmek bir tür
nümayiĢ havası içerisinde o ailelere gidersek bize ne anlatacaklarını bilemeyiz ama sessiz bir Ģekilde
gidersek muhakkak daha olağan bir ortam içerisinde onları dinlemiĢ oluruz. Aileleri hem Türkiye'yi
temsil edici hem de tarihsel olarak yaĢanan otuz yıllık Ģiddetin kronolojisine uygun bir Ģekilde
seçmeye çalıĢacağız. Böylelikle 80’ lerde, 90’ larda bu acıyı yaĢamıĢ olan insanlar nasıl bakıyorlar?
Türkiye'nin farklı yerlerinde olan insanlar nasıl bakıyorlar? Bunları ve o temsil edici kiĢilerin
anlatımlarını bir araya getirerek bu toplumsal ve insani maliyete iliĢkin ortak bir rapora ulaĢmayı ümit
ediyoruz, verimli bir çalıĢma yapıyoruz. ĠnĢallah bir, bir buçuk yıl içerisinde bir neticeye ulaĢırız.
Çok teĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Biz teĢekkür ederiz.
Buyurun Hocam.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – ġimdi, evet, epeyce kiĢiler dinledik. Bunlardan bir kısmı
“ terörden kaynaklı yaĢam hakkı ihlali olması” ismini taĢımasına rağmen burada âdeta ideolojik bir
propaganda yapma durumuna düĢtüler. Tabii, zaman zaman bunlara sorular yönelttik fakat Ģunu
söyleyeyim: Çok yararlı kiĢiler de dinlendi burada. Özellikle en son dinlediğimiz Burcu ġentürk bir
doktora tezi yapmıĢtı. Her iki tarafın yani diyelim ki terörden doğrudan mağdur olmuĢ insanların
kendilerini ve çeĢitli adlar altındaki mesela Ģehitlik kavramı gibi aynı Ģekilde terörist grupların
ailelerinin bu konudaki görüĢlerini de ele almıĢtı ve ciddi bir akademik çalıĢma yapılmıĢtı. Bunun son
derece faydalı olduğunu düĢünüyorum ama bazı belli bir ideolojiye mensup insanların doğrudan
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doğruya burada geldiklerinde aslında kapsamın dıĢında farklı bir biçimde değerlendirme yaptıklarını
da gördük.
Dolayısıyla zannediyorum ki burada yapmamız gereken bizim doğrudan doğruya mağdurları
dinlemek yolunda olması daha önemli diye düĢünüyorum. Yani bu, diyelim ki PKK örgütlerine
çocuklarını vermiĢ veyahut da çocukları kaçırılıp bu hâle getirilmiĢ, sonra baskı altında kalıp haraç
ödemek zorunda kalmıĢ ve yine terör örgütleri tarafından mahkeme edilmiĢ insanların, yine, buna
karĢılık terörden doğrudan doğruya etkilenen, çocuklarını kaybetmiĢ insanları doğrudan dinlemek
veya sivil insanları iĢte, terör örgütü tarafından atılmıĢ bir bomba sebebiyle hiçbir bu konuyla alakası
olmayan insanların iĢte, hayatını kaybedenler, yaralananların, bunların dinlenmesi gerektiğini
düĢünüyorum.
ġimdi, biz, burada Ģunu yapmak istiyoruz herhâlde: Doğrudan doğruya bütün -geniĢ bir
anlamda- insan haklarının tüm yönleriyle ihlali değil “ terörden kaynaklı” ismini taĢıması sebebiyle
bundan kaynaklananları yani daha mevzi yapmamız gerektiğini düĢünüyorum. Aksi takdirde ipin ucu
kaçacaktır ve bir sonuca ulaĢılması da zorlaĢacaktır. Bu konuda belki biz alt komisyon olarak yeniden
bir değerlendirme toplantısı yapıp bu konuyu ciddi bir biçimde ele almak zorundayız diye
düĢünüyorum.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Evet, teĢekkür ediyoruz.
Değerli arkadaĢlar, değerli üyelerimiz; 3’ üncü maddemize geldik, Almanya’ da gerçekleĢen
Neonazi cinayetlerinin görüĢülmesi maddesine.
Bu konuyla ilgili sizlere birazcık bilgi aktarımında bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz, siz de
basından takip etmiĢsinizdir, 2000 ila 2006 yılları arasında özellikle küçük esnaflardan oluĢan Türk
vatandaĢları öldürülmüĢtü, cinayete kurban gitti. Bunlar Nürnberg’ de çiçekçilik yapan Enver ġimĢek,
Hamburg’ da bakkallık yapan Süleyman TaĢköprü, yine Nürnberg’ de terzilik yapan Abdurrahim
Özüdoğru, Münih’ te manavlık yapan Habil Kılıç, Rostock’ ta dönercilik yapan Yunus Turgut,
Nürnberg’ de dönercilik yapan Ġsmail YaĢar, Dortmund’ ta büfecilik yapan, büfe iĢleten Mehmet
KubaĢık ve yine, Kasıl’ da Ġnternet cafe iĢleten Halit Yozgat. Bunların dıĢında bir de eĢi Alman
vatandaĢı, kendisi Yunan vatandaĢı olan Theodoros Boulgarides’ te bu çerçevede cinayete kurban
giden bir kiĢi.
Değerli arkadaĢlar, bu cinayetler iĢlendiği zaman, özellikle Alman basınında farklı bir Ģekilde
iĢlenmiĢti. Bunları hemen bir dönerci cinayeti adlandırmasıyla bunların sanki bir ticari bir rekabetten
kaynaklandığı yazıldı. Daha sonra bunların bir kısmının sanki eroin mafyasıyla aralarının
bozulduğunu, bu sebepten dolayı öldürüldüklerini, hatta bazı yayın organlarında da efendim, Türkler
de ailece Ģiddet olabilir ya babası oğlunu öldürmüĢtür ya eĢi iĢte, kocasını öldürmüĢtür veya oğlu
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babasını öldürmüĢtür gibi, yorumlar yapılmıĢtı. Bu yorumlar böyle devam ederken tesadüf üzeri bunun
böyle olmadığı, aslında bu cinayetleri ırkçı, bir Nazi çetesinin öldürdüğü ortaya çıktı. Bu da iki tane
Neonazi örgüt üyesi Bönhardt ve Uwe Mundlos’ un bir karavanda ölü bulunması üzerine yapılan
araĢtırmada, yine burada, bu çetelerin üyesi ve bu üyelerin de kız arkadaĢı olan CiviĢkavu yaĢadıkları
evi yakmak istedi, özellikle delilleri karartmak adına fakat bu sırada evin camları, kapıları
patlamadığından dolayı kendiliğinden yangın sönmüĢ oldu ve buraya gelen polisler o Ģok edici
gerçekle karĢı karĢıya kaldılar. Cinayette kullanılan silahlar olmak üzere ve bu tetikçilerin arkasında
olan belki oluĢumları da ortaya çıkaracak çok ciddi manada belgeler ortaya çıktı.
ĠĢte, bu aĢamadan sonra, DıĢiĢleri Bakanımız Sayın Davutoğlu, bizleri de gezisine davet
ederek Ġnsan Hakları Ġnceleme Komisyonu BaĢkanı olarak sizin gezimizde bulunmanız lazım, yine
Türkiye-Almanya Dostluk Grubu BaĢkanı Sayın Çağatay Kılıç da heyetimizdeydi ve Parlamento
olarak 3’ ümüz ve yine DıĢiĢleri bürokratları olmak üzere bir heyetle Almanya’ ya gittik. 2-4 Aralık
tarihlerinde, burada baĢta CumhurbaĢkanı Sayın Christian Wulff yine DıĢiĢleri Bakanı Westerwelle,
ĠçiĢleri Bakanı Peter Frederik olmak üzere, cinayetlerin iĢlendiği eyaletlerin baĢbakanlarıyla direkt
görüĢmeler yaptık. Ailelerin evlerine gittik, gidemediğimiz evlerin ailelerini de konsolosluklara
çağırarak bire bir hikayelerini dinledik. Bununla yetinmedik ayrıca, bizim vatandaĢımız olmamasına
rağmen aynı mahiyette bir cinayete kurban gittiğinden Yunan vatandaĢı olan Theodoros Boulgarides
ile de görüĢme imkânımız oldu, onun acılarını da paylaĢmıĢ olduk.
Alman yetkililerle görüĢmelerimizde kendilerinin bu konuda çok büyük bir mahcubiyet
içerisinde olduklarını ve Ģok yaĢadıklarını, ailelerin acılarını yüreklerinde hissettiklerini ve bu
cinayetleri

çözmek için gerekli

teminatı vereceklerini

söylediler. Yine Christian Wulff,

CumhurbaĢkanları, bizzat, “ Ģahsen, Ģahsi teminatımı veriyorum bunları çözmek için” diye söyledi.
Yine ĠçiĢleri Bakanı Frederik, Ģu anda 450 tane polis ve kamu görevlisi bu iĢi çözmek için uğraĢıyor,
“ Gerekirse sayıyı artırmaya da hazırım.” dedi. Olay böyleyken tabii, mağdurlar, büyük acılar
çekmiĢler, Ģu anda ne Alman polisine ne Alman sistemine ne Alman adaletine güvenmiyorlar,
kendilerini büyük bir güvensizlik duygusu içerisinde hissediyorlar, bunu aktardık. Dedik ki:
“ Öncelikle sizin yapmanız gereken bu ailelerin güvenini kazanmanız lazım çünkü bunların babaları
öldürüldü, eĢleri öldürüldü, oğulları öldürüldü ama bu ülkeyi terk etmediler. Dolayısıyla, bu ülkede
yaĢamaya karar vermiĢler, öyleyse artık bunlar Almanya’ nın asli unsurları olarak bunların güvenlikleri
baĢta sizden sorumludur, bunu temin etmeniz lazım.” diye kendilerine beyan ettik.
Yine, orada, tabii, Ģunu da açıkça konuĢtuk: Yani bir babanın oğlunu öldüreceğini
düĢünüyorsunuz da veya bir eĢin kocasını öldüreceğini düĢünüyorsunuz, hatta hatta on bir yaĢındaki
bir çocuk dahi sorgulanmıĢ, bir kız çocuğu, “ Babasını öldürdü.” diye tam yirmiye yakın DNA testine
tabi tutulmuĢ. ġimdi, bunları düĢünüyorsunuz da, bu kadar ince ayrıntı düĢünüyorsunuz da, bu Alman
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disiplini niye acaba bunların bir Neonazi cinayeti olacağını düĢünemiyor? “ Yoksa bu katilleri kollayan
sizin sisteminiz içerisinde birileri mi var?” diye açıkça, çok net bir Ģekilde bunlara, bu soruları tevcih
ettik. Kendileri de bu soruĢturmalarda aksaklıkların yaĢandığını artık kabul ediyorlar ve bu Neonazi
cinayetlerinden ve uygulamalarından kendilerinin de son derece rahatsız olduklarını bir kez daha
beyan ettiler. Tabii, orada Ģunu da hatırlattık: “ Bakın, önümüzde bir dünya krizi var. Bu kriz
Avrupa’ yı sarmaya baĢladı.” dedik. 1929’ u hatırlattık. “ 1929’ da da böyle bir kriz ortamında Hitler
ortaya çıkmıĢtı, Mussolini ortaya çıkmıĢtı ve bunlar önce faturayı yabancılara kesmiĢlerdi. Sadece
Almanya’ da 3,5 milyon Türk vatandaĢı yaĢıyor, baĢka yabancılar da var. “ Yarın, Allah göstermesin,
siz bunların üzerine gitmezseniz, bunları tolere ederseniz, bunları masum gösterirseniz çok daha büyük
sorunlarla karĢı karĢıya kalırsınız, Avrupa kalır.” diye bunları ciddi manada uyardık.
Tabii, mağdurlara desteğimizi orada açıkladık. Sayın DıĢiĢleri Bakanımız bir hukuk
bürosunun da kurulacağını ve mağdurların bütün yargılama masraflarının DıĢiĢleri Bakanlığımız
tarafından karĢılanacağını, yine ailelerin çocuklarına eğitim bursu sağlanacağını söyledi. Bu arada
ailelerden bize Ģöyle bir açıklama getirildi: Bizlere bu iĢlerin bir yerde kapatılması veya iĢte karĢılıklı
anlaĢma adına 10 bin euro teklif ediyorlar. Bir ailenin cevabı çok enteresandı. “ 10 bin euroya eğer
muhtaçsa, ben 10 bin euroyu vereyim Alman maliyesine ama bu canileri yargılasın ve bunlar hak
ettikleri cezalara çarptırılsın.” diye çok anlamlı bir Ģekilde böyle bir beyanatı oldu.
ġimdi, bütün bu olaylardan sonra komisyonumuzda bunu gündeme getirelim dedik çünkü
Sayın DıĢiĢleri Bakanımız konuĢmalarında da “ Bu iĢe biz tarafız.” dedi. “ Bu iĢe DıĢiĢleri
Bakanlığımız taraf, Hükûmetimiz taraf ve Türkiye Büyük Millet Meclisi taraftır.” diye açık bir Ģekilde
söyledi. Dolayısıyla biz bu aĢamadan sonra komisyonumuzun belki bir alt komisyon kurmadan,
komisyon olarak, meseleye el atarak, burada, Almanya’ da incelemelerde bulunmasını, ailelerle
görüĢmesini, yetkililerle yine görüĢmeler yapılarak, öncelikle bir rapor tanzim etmesini, yine uzun
sürecek olan bu yargılama süreçlerine de zaman zaman izleyici olarak buradan heyetlerle gidilmesini
ve bu yargılama süreçlerini sonuna kadar takip etmesi açısından böyle bir gündem yaptık.
Takdirlerinize sunuyorum.
ġimdi size söz vereceğim.
Sayın Halaçoğlu...
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Çok teĢekkür ederim BaĢkanım.
ġimdi, bu gerçekten çok önemli bir konu fakat hadise tabii, sadece bu mağdurlarla alakalı
değil, çok daha geniĢ, biliyorsunuz ve orada yaĢayan insanlarımızın, yani bugüne kadar pek çok
basında bu Neonazilerin yer aldığını ve hatta Türk gençleriyle çatıĢmalar içerisinde bulundukları
defalarca yer aldı. Dolayısıyla, mesela hukuk bürosu gibi bir büronun orada oluĢturulması çok güzel
bir Ģey ama bunun sadece bu mağdurlarla bağlantılı değil, belki elçiliklerimiz -ki pek fazla iĢ
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yapmadıklarını düĢünüyorum o konuda- özellikle oradaki vatandaĢlarımızın biz komisyon olarak
hangi ölçüde baskı gördüklerini... Zaten ikinci sınıf vatandaĢ muamelesi görüyorlar. Bunları doğrudan
doğruya, gidip onların dertlerini dinleyip, onları bir rapor hâline getirmemiz ve bunu, tabii ki DıĢiĢleri
Bakanlığımız aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Almanya yetkililerine bildirmemiz
gerekiyor. Siz de biliyorsunuz, hepimiz biliyor, oradaki vatandaĢlarımız gerçekten mağdur ve baskı
altındalar, pek çok Ģekilde ikinci sınıf vatandaĢ muamelesi görüyorlar. Bunlar eğitimde de görüyorlar,
biliyorsunuz ve bunları akli yetersizlikten dolayı baĢka okullara verdiklerini de biliyoruz. Bunu çok
yönlü araĢtırıp, komisyon olarak bir sonuç raporu hazırlamamızda yarar olduğunu düĢünüyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.
Sayın ġener...
ĠHSAN ġENER (Ordu) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan.
ġimdi, tabii, bu cinayetlerin failleri inĢallah yakalanır, cezalandırılır, temennimiz budur ama
Sayın Hocam’ ın da bahsettiği gibi, özellikle eğitimle ilgili gerçekten Türk çocuklarına ya da
Türkiye’ den göçenlerin çocuklarına öğretmenlerin verdiği raporlar doğrultusunda eğitimde fırsat
eĢitliği tanımıyorlar, bu çok açık. Bunun bence komisyon tarafından da tespit edilmesinde fayda var.
Ne yazık ki, tabii, Ģu anda sebebini çok fazla bilemediğimiz Almanya’ nın hem Hükûmet politikası
olarak, devlet politikası olarak vakıfları kanalıyla Türkiye’ de birtakım faaliyetler de yaptığını
biliyoruz. Belki bunların boyutlarıyla ilgili de Almanya’ dan elde edeceğimiz ipuçları bize ıĢık
tutacaktır diye düĢünüyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Biz teĢekkür ederiz.
Sayın Pakdil...
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Sayın BaĢkanım, teĢekkür ederim.
Biraz önce de Murat Bey’ lerin komisyonuyla ilgili olarak konuĢurken de ifade etmeye
çalıĢmıĢtım, Ģimdi, tabii ki yurt dıĢında yaĢayan çok sayıda vatandaĢlarımız var bizim. Türkiye
Cumhuriyeti devletimizin yapmıĢ olduğu bir kısım faaliyetler var, özellikle bu akraba topluluklarıyla
ilgili kurulmuĢ olan bir birimimiz var, TĠKA’ nın yapmıĢ olduğu faaliyetler var.
ġimdi, dünyadaki insanlar açısından en zor Ģeylerden bir tanesi sahipsiz olmaktır. Mehmet
Emin Yurdakul’ un galiba, “ Sahipsiz olan memleketin batması haktır.” diye öğretirlerdi. Sağ olsun, bu
vatan batmayacaktır. ġimdi, burada yaĢayan insanlarımız var. Biraz önce Ġhsan Bey temas etti, söyledi,
Yusuf Hocam da söyledi, Ģimdi Alman toplumunun değerlendirmesi, tabii bunların çocukken
Almancayı yeterince öğrenmeleri gerekir. BaĢbakanımız da, CumhurbaĢkanımız da bu hususta sürekli
vurgular yapıyorlar. Orada, yani Alman toplumumun vatandaĢı bile olsalar hem kendi kültürümüzü
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hem de onların lisanını çok iyi öğrenmeleri gerekiyor. ġimdi, buradaki bir kısım eğitim-öğretim
noktasındaki o yaklaĢımlar, o değerlendirmeler Almanların kendi kültür yapılarıyla ilgili olarak ortaya
koymuĢ olduğu değerler. ġimdi, siz, tam özümsemediğiniz bir kısım değerlerle karĢı karĢıya kaldığınız
zaman oradaki değerlendirmeden geçiyorsunuz. Dolayısıyla, diyorlar ki: Bu çocuklar efendim, filan
okulda okuyamazlar veya akademik tahsil yapamazlar. Daha böyle, alt gruplara doğru, tabiri caizse,
ötekileĢtiriyorlar, öteleniyorlar. Bunlar, tabii ki çok ciddi bir kısım sıkıntılara sebebiyet veriyor çünkü
üçüncü nesildir orada yaĢayan insanlarımız o anlamda var. Buradaki temel sıkıntılardan bir tanesi
bizim, tabii insanlarımızın da eksikleri olabilir çünkü o toplum içerisinde yaĢıyorsanız en azından o
toplumun kullanmıĢ olduğu lisanı, Almancayı iyi derecede bilmeniz lazım, en azından bir Türk
toplumundaki insanın Türkçeyi bilmesi gibi bilmesi gerekiyor. Eğer bu, öğrenilmiyorsa toplumun
dıĢına doğru çıkıyorsunuz, bu defa kendi içinize doğru böyle büzülüyorsunuz, çekiliyorsunuz. Burada
bir kısım sıkıntılar oluĢuyor. Bu tabii ki bizim eğitim camiamızın da nihayetinde sorunlarından bir
tanesi, bu Ģekilde yapılıyor ama son zamanda mesela dini alanda, diğer Ģeylerde çok ciddi
yapılanmalar var. Oradan gelen, burada ilahiyatta okuyan insanlar var, yani Almanya’ da lise mezunu
filan olmuĢ, o ülkenin lisanını bilen anlamında. ġimdi, burada, bu insanlarımızın sahipsiz
olmadıklarının, kimsesiz olmadıklarının bilinmesi lazım, siyasi otoriteler de bu hususta zaman zaman
beyanda bulundular. Ben Sayın BaĢbakanın konuĢmalarından falan hatırlıyorum, bunu. Bu bakımdan
bir hukuk bürosu tabii ki kurulur, bu davaların özel bir durumu var ama eğer oradaki iĢleri bizim de
yeterince takip ettiğimiz konusu ortaya çıkarsa bu husustaki yapılacak olan haksızlıklarda çok daha
dikkatli olunması gerektiği ortaya çıkar.
BaĢkanlık Divanındayken Bülent Bey’ le bir Ģeye gitmiĢtik, bu, mesela hatıramı sizlerle
paylaĢayım: Sayın Merkel o zaman ana muhalefet partisi genel baĢkanıydı, DıĢiĢleri Bakanı Fischer’ di
galiba, yanlıĢ hatırlamıyorsam, konuĢtuk. Sayın Merkel’ in söylediği aynen Ģu, dedi ki: “ Efendim,
Türkiye çok büyük bir ülke, büyük bir coğrafya, büyük bir medeniyet birikimi falan var. Biz Ģimdi
Türkiye gibi bir ülkeyi Avrupa’ ya alırsak, hazmedemeyiz.” aynen ifadesi bu. Tercüme ettiklerinde
Bülent Bey o zaman çok sert tepki gösterdi, dedi ki, o tercüme eden kiĢiye “ Aynen bunları kendisine
söyleyin.” ve dedi ki: “ Biz Avrupa topluluğunu - iĢte bir kısım Kopenhag kriterleri var, Avrupalıların
bizim de sürekli tekrar ettiğimiz- bu kriterlere uygun olarak bir birlik kurduğunuzu zannediyorduk
ama burada gördük ki siz baĢka bir kısım Ģeyler... Yani böyle birkaç milyonluk bir ülke olursa
hazmederseniz, tamam topluluğa buyursun gelsin ama daha büyük bir ülke olursa biz bu iĢin altından
çıkamayız anlamında bir yaklaĢım. Bu dürüst bir yaklaĢım değildir, bu doğru bir yaklaĢım değildir, bu
çiftçe standarttır.” diye attı. Doğrusu Sayın Merkel’ de çok geri adım falan atmadı böyle bayağı bir
sertleĢmeler falan oldu. Sonra DıĢiĢleri Bakanı araya girdi, diplomatik bir üslupla –bizim değil onların
DıĢiĢleri Bakanı- konuyu yumuĢattı. ġunu demek istiyorum: ġimdi, buradaki yaklaĢımlarda entegre
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olma olayıdır, asimile olma olayı ayrı bir olaydır. Bunlar, yani bir kısım çevrelerin Ģeyi, asimile etmek
istiyorlar tamamen. O bakımdan, sizin de söylediğiniz, bu davalarda, yani gözlemci olarak bile
bulunmak, diğer Ģekilde bulunmak Türkiye'nin Ģu anda geliĢen konumuna da istikbalde bir yerde yer
alacaksak, ki ben Ģahsen inanıyorum bu ülkenin dünyada önemli bir yeri olacağına, bunları takip
etmek oradaki insanlarımıza da bir güven vermek demektir, hatta burada, bu DıĢiĢleri Bakanlığımız
mensuplarımız bu halkla belki çok iç içe olamayabilirler ama gelen insanların bir kısım yerden
dönmemesi veya onlarla hemhal olunması vardır çünkü o insanlar bu ülkenin vatandaĢları olduğu için,
o kiĢiler oralarda görev yapıyor. Türkiye Ģu anda Avrupa’ da mesela misyon temsilcilikleri açıyor,
büyükelçilikler açıyor yeni yeni Afrika’ ya önem veriyor. Hâlbuki bir kısım ülkeler de oradaki bir
kısım yerlerini kapatıyorlar ama ben Sayın DıĢiĢleri Bakanını bir toplantıda dinlemiĢtim, onların
maliyetini falan hesap ettiğiniz zaman, Türkiye'nin oradaki yapacağı iĢlerin bunun yanında çok cüzi
bir kısım değerlendirmeler, maliyetler ortaya çıkıyor. Burada, oradaki insanlarımızın hukukunu
korumak babında, sadece buradakileri değil, oradakileri de korumak veya size de o konuda teĢekkür
ediyorum, DıĢiĢleri Bakanına da, yani Yunanistan vatandaĢı da olan veya Yunan kökenli olan bir
insanın da bir hakkı ihlal edilmiĢse Türkiye'nin, geçmiĢ, büyük bir medeniyetin çocukları olarak
onların da hakkını talep etmek gibi bir sorumluluğumuz olmalıdır diyorum. Yani bu konularda, bu
ihlaller varsa bunun peĢinde olmalı. Tahmin ediyorum ki BaĢkanlık da bu hususta gereken ilgiyi
gösterir. Bu aynı zamanda bize düĢmüĢ olan, yani Ģu an itibarıyla biz burada görev yapıyoruz, belki
baĢka bir zaman, baĢka bir yerde arkadaĢlarımız görev yaparlar ayrı bir Ģey ama Ģu anda bu insanların
bizim üzerimizde doğan bir hakları olarak da, bunu mütalaa ediyorum, yani bunun hem burada hem
uhrevi sorumluluğundan kurtulmak için bunların takip edilmesi gerektiği kanaatindeyim.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Sayın Pakdil, sizi teyiden söylüyorum, burada Tülin kızımız vardı, onu dinlemiĢtik. O son
derece baĢarılı bir örnek aslında entegrasyon açısından. Kendisi Gül Nazım’ da okumuĢ, daha sonra
mimarlığa gitmiĢ ve hâlen okuyor. Diyor ki: “ Beni yetiĢtiren öldürülen babamdır.” “ Entegrasyonsa
benden daha güzel bir örnek var mı?” diyor “ Ama beni üniversiteye yollayan babamı bu katiller
öldürdü.” diyor. Tabii, buradan hareketle entegrasyon çift taraflı bir iliĢkidir. Yani sadece ben entegre
olayım dersem o zaman asimi olur. Benim entegre olduğum yerde veya Türklerin entegre olduğu
yerde karĢı taraftaki toplumun da bunu kabullenmesi lazım kültürüyle, varlığıyla, kimliğiyle vesaire...
Bunu Ģu açıdan telkin ediyoruz: Alman toplumunun da artık bu noktaya gelmesi lazım.
Oradaki ziyaretlerimizde her ilde kendi vatandaĢlarımızla da toplantılar yaptık, büyük salon
toplantıları yaptık, son derece faydalı oldu. Ayrıca, Mardin’ den göç etmiĢ, orada Süryani Kilisesi’ ni
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kurmuĢ ve bir topluluk oluĢturmuĢ, oradaki insanlarımızı da ziyaret ettik. Yine, cemevinde ziyaret
ettik.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) - Medyadan takip ettik.
BAġKAN – Takip ettiniz. Dolayısıyla, yani gerçekten Türkiye büyük medeniyet kurmuĢtur,
hiç kimseyi ayırt etmeden, herkesi kucaklayarak böyle bir ziyaretimiz olmuĢtu. Bundan sonra da
inĢallah bu Ģekilde yapılacaktır.
Bostancı Bey.
MEHMET NACĠ BOSTANCI (Amasya) – Çok teĢekkürler.
Değerli arkadaĢlar, bu hazmetme meselesi bizim Avrupa Birliği sürecinde de çok dile
gelmiĢti. Kavram, biliyorsunuz, iktidar iliĢkilerine atıf yapar. Hazmetmek söz konusu olunca bir yutan
vardır, bir de yutulan vardır. Orada yutulan rolü Türkiye’ ye, yutulan rolü de Avrupa’ ya düĢüyor.
Hazmedildiğinizde artık entegrasyon veya uyum değil baĢka bir Ģey, yani aslanın tavĢanı hazmetmesi
ve onun aslan olarak varlığını sürdürmesi anlamına gelir, tavĢan artık yok olmuĢtur.
ġimdi, bu Neonazilerin cinayetlerinin polisiye takibi ayrı bir iĢ, bunun arkasındaki kültürel,
politik dünya ayrı bir iĢ ve zannediyorum biz komisyon olarak biraz bu arka plana yönelik de
çalıĢmalar yapmak durumundayız.
Benim gördüğüm iki Avrupa var. Bunların birincisi, daha evrensel bir yaklaĢımı olan, bizim
de kendisine hayranlıkla baktığımız ve ilham aldığımız bir Avrupa. Bir diğeri de kendi içine kapanan,
dünyayı çok kategorik olarak gören ve bir hegemenyo iliĢkisi üzerinden diğer ülkelere hazmedilme
rolü atfeden bir Avrupa. Bu ikinci Avrupa’ dan da memnun değiliz. Almanya’ nın burada daha eĢsiz bir
rolü var, Bismarck sonrası Almanya’ nın. FaĢizmde yükselirken Führer marifetiyle aslında arkasında
Junkerler ve Ruhr Havzası kömür çelik üreticileri vardı, bir sosyal ve iktisadi ilkeleri vardı. ġimdi, bu
Neonazilerin yükseliĢinde de benzer bir hikâye var. Avrupa’ nın ekmeği azalıyor, sofraya oturan
çoğalıyor, temel dertleri göçmen meselesi, ekmeğe elini uzatan el fazla oluyor ama kolonyal sistem
talihsizi takip ediyor. Dün gittiğiniz topraklardan, bugün onların çocukları geliyor, senin sofrana
oturuyor, bundan da son derece rahatsızlar. O yüzden kendi içine kapanmakla dıĢarı açılmak arasında
Araf’ ta Avrupa ne yapacağını düĢünüyor. Bu Descartesler gibi, Fransa’ nın eski baĢbakanları bu bir
Hristiyan kulübüdür Ģeklinde daha içi kapanmacı bir eğilim gösterirken daha çok sosyal demokratlar
Avrupa’ nın o bizim de ilham aldığımız ve o büyük Avrupalı düĢünürleri, yazarları, çizerleri barındıran
evrensel Avrupa idealine daha uygun bir profil çiziyorlar.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) - BaĢbakan yardımcısı seçtiler zaten Türk.
MEHMET NACĠ BOSTANCI (Amasya) – Evet.
Biz bu ikinci Avrupa’ yla da muhakkak iĢ birliği yapmak ve kategorik olarak bu Avrupalılar,
Batılılar böyledir filan Ģeklindeki bu geleneksel, popüler kliĢeye düĢmemek gerekiyor.
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Sarrazin ilginç bir örnektir bu Bundesbank Yönetim Kurulu üyesiydi ve bir kitap
yayınlamıĢtı. Özellikle Türkler entegre olamıyorlar, çok suç iĢliyorlar, bunların kafaları çok farklı
çalıĢıyor. Avrupa’ yı kültürelci bir eğilim çizgisine tarif eden bir yaklaĢımı ifade etmiĢti Sarrazin.
Ġlginç olanı Bundesbank’ tan attılar ama Alman toplumu çok ilgi göstermiĢti Sarrazin’ in fikirlerine,
çok ciddi bir toplumsal destek görmüĢtü. Asıl problem bence burada, mesele sadece evrensel, soyut,
insan hakları temelinde dile getirildiğinde eğer bu sosyal, iktisadi Ģartlar itibarıyla ciddi bir karĢılık
göremeyecekse patinaj yapmanın manası yok, arka plana iliĢkin müdahil olmanın yollarını aramak
gerekiyor. Bu çerçevede Avrupa’ nın evrenselci, kucaklayıcı entegrasyona yönelik yaklaĢımıyla
kurulacak bağların, siyasal, kültürel bağların çok önemli olduğunu düĢünürüm. Sonuçta bütün dünya
BalkanlaĢıyor, bütün dünya bu BalkanlaĢan dünya içerisinde kendisine kültürlerin birbirleriyle
iliĢkileri, milletlerin iliĢkileri bakımından yeni yol haritaları oluĢturmak durumunda. Böyle bir
perspektifle çalıĢmayı yürütürsek zannediyorum bize olduğu kadar Avrupa’ nın ilham aldığımız
dünyasına da faydalı bir iĢ yapmıĢ oluruz diye düĢünüyorum.
TeĢekkürler.
BAġKAN – TeĢekkür ederiz.
Sayın Kerim Yıldız...
MEHMET KERĠM YILDIZ (Ağrı) – BaĢkanım, çok kısa ve somut bir önerim olacak. Eğer
biz sadece biz cinayetleri inceleyeceksek zaten siz ve arkadaĢlar orada bir çalıĢma yapmıĢsınız. Bir
grubun gidip bunu sonuçlandırması, rapor hazırlaması yeterli olacaktır ancak Almanya’ da yaĢanan
ayrımcılık, eğer onu araĢtıracak, inceleyeceksek, birçok alanda, eğitimde, sağlıkta, hukukta, ticarette,
inançta, günlük yaĢantıda birçok ayrımcılık durumları mevcut, bunlar hep incelenecekse hem zaman
hem vakit hem de kapsamlı çalıĢma gerektiriyor. Belki bir alt komisyon veya buna alternatif bir
oluĢumla ancak yapılabilir.
BAġKAN – ġimdi, Ģöyle Kerim Bey, alt komisyon kurduğumuzda hem daralıyor, biraz uzun
soluklu bir iĢ gibi görüyoruz meseleyi, devasa bir iĢ hem de ben arzu ediyorum ki böyle daha mikro
heyetler gitsinler ara raporlar bir yerde toplansın ama farklı farklı arkadaĢlar da gitsin hem o kültürleri
görsünler hem ülkeyi görsünler hem de o meseleyle yüzleĢsinler, biraz da onu istiyorum. Yoksa dar
çerçevede kalır, 5 arkadaĢ gider gelir, gider gelir, bir bakarsın, yani sorun da çıkartabilir bu Ģeyde. Ben
daha mikro heyetler ama farklı farklı heyetlerle birlikte gidilsin arzu ediyorum.
MEHMET KERĠM YILDIZ (Ağrı) – Olabilir.
BAġKAN – ġimdi, baĢka söz isteyen yoksa...
O zaman Ģöyle bir Ģey yazmıĢlar. Oku bakayım, bunu belgeleĢtirebilir arkadaĢlarımız, bir
önerge gibi yani.
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Almanya’ da Türklere ve yabancılara karĢı iĢlenen ırkçı Neonazi saldırıları, sabotajları ve
cinayetlerinin heyetler hâlinde mahallinde incelenerek gerekli temasların yapılması, rapor tanzim
edilmesi ve yargısal sürecin izlenmesine yönelik çalıĢma kararı alınması hususu...
BAġKAN – Bu cinayetlerin yanına ve baĢkaca sorunlarının da, öyle bir Ģey ilave edelim.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – “ Eğitim, kültür ve diğer insan haklarıyla ilgili
konularda.” diyelim.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – ġimdi, Almanya’ da, Ģey olsun diye söylemiyorum,
özellikle benim seçim bölgem Sivas’ ta Sayın BaĢkanım YĠMPAġ zedeler var Sayın BaĢkanım.
YĠMPAġ Holding tarafından Sivas’ ta 20 binin üzerinde gerçekten mağdur edilmiĢ, dolandırılmıĢ
insanlar var. Aslında bu da bir insan hakkı ihlalidir. Yani oraya gittiğinizde belki samimiyetle... Murat
Bey, benim her önerime gülüyorsun ama bundan daha büyük bir insan... Ġntihar eden insanlar oldu.
Yani bunlar da mesela, eğer olabiliyorsa, giden komisyonların çalıĢma alanı geniĢletilecekse
samimiyetle söylüyorum, bunlar da incelenebilir, bunlar da araĢtırılabilir diye düĢünüyorum.
BAġKAN – Geçen dönem vardı, yapıldı.
KERĠM ÖZKUL (Konya) – 22’ ci dönemde yapıldı BaĢkanım.
BAġKAN – Nasıl ifade edelim?
Oku Ģimdi tekrar:
“ Almanya’ da Türklere ve yabancılara karĢı iĢlenen ırkçı Neonazi saldırıları, sabotajları ve
cinayetleri ile diğer insan hakları ihlallerinin heyetler hâlinde mahallinde incelenerek gerekli
temasların yapılması rapor tanzim edilmesi ve yargısal sürecin izlenmesine yönelik çalıĢma kararı
alınması hususu.”
BAġKAN – Yargısal sürecin izlenmesi. Heyet olarak sadece orada gözlemci bulunduracağız.
O zaman bu Ģekilde oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul
edilmiĢtir arkadaĢlar. Hayırlı olsun.
Bir diğer gündem maddesine geçiyoruz.
Samsun Milletvekili Sayın Cemal Yılmaz Demir’ in…
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Sayın BaĢkan, ona geçmeden önce heyeti seçmekte fayda
yok mu yani?
BAġKAN – Hayır, onu daha sonra kendi aramızda yapacağız. O kadarcık yetkimiz olsun
Murat Bey. Bu bir ziyarette bitecek iĢler değil. Gerekirse düzeltiriz.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Ona bir Ģey demiyorum, Komisyondan eğer yetki almazsanız
dönebilir diye düĢünüyorum.
BAġKAN – Yetkiyi bu Ģekilde almıĢ oluyoruz.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – BaĢkandan mı?
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BAġKAN – Evet. Gerekirse düzeltiriz.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Bununla ilgili bir komisyon kurulmasına… Zaten
komisyon kurulması yetkisi var burada.
BAġKAN – Heyetler hâlinde diye karar aldık arkadaĢlar.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Öyle olabilir. Onu ekleyelim ya da Komisyonun karar alması
divan olarak. “ BaĢkanlık heyetince karar verilmesi” diyelim.
BAġKAN – Tamam, ona bakarız.
Samsun Milletvekili Sayın Cemal Yılmaz Demir’ in kaçak göçmenler ve sığınmacılarla ile
ilgili alt komisyon kurulması hakkında önergesi ve Sivas Milletvekili Sayın Malik Ecder Özdemir’ in
benzer maddedeki önergesinin görüĢülmesine geçiyoruz.
ġimdi önergeleri okutacağım hızlı hızlı.
Değerli üyelerimiz, daha önceden bu konuda bir komisyon kurulmuĢ ve rapor da tanzim
etmiĢler, çok da güzel aslında sorunları tespit etmiĢler. Bu komisyon daha çok bu raporu biraz
inceleyecek, varsa yeni sorunları ortaya çıkaracak. O bakımdan, sanırım fazla da ihtilaf yok gibi
geliyor. Önergeyi daha önceden dağıttık. Arzu etmiyorsanız okutmayabiliriz, sadece görüĢlerinize
sunarız.
Sayın Özdemir, buyurun.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Sivas) – TeĢekkürler.
Vaktin dar olduğunu biliyorum Sayın BaĢkan ama Ģöyle dar bir çerçevede tutmayalım. Bir alt
komisyon kurulacaksa sadece geçen dönemde kurulmuĢ alt komisyonun incelemelerini geniĢletmek
Ģekliyle…
BAġKAN – Hayır.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Devamla) – Ben öyle algıladım, yanlıĢ mı?
BAġKAN – Aynısı olacak. Bakın, Türkiye’ de bulunan mülteciler, sığınmacılar ve yasa dıĢı
göçmenlerin sorunları hakkında alt komisyon.
MALĠK ECDER ÖZDEMĠR (Devamla) – Tamam, peki ama bu alt komisyonun çalıĢma
alanını herhâlde komisyon kendisi belirleyecek. Ben münhasıran, dilekçemde de belirttiğim gibi, yani
orada Suriye’ den gelen mültecilerin kaldığı kamplarda yakın tarihte -birazcık güncelliğini kaybetmeye
baĢladı ama- orada kadınlara karĢı cinsel istismarın uygulandığı, çocuklara karĢı cinsel istismarın
uygulandığı söylenmiĢti. Ama aradan geçen, önergemden bu tarafa geçen süreçte aslında yine
basından takip edebildiğimiz kadarıyla, çünkü oraya gitmek isteyen milletvekillerimizin o kampı
ziyaretine oradaki idarelerin izin vermediğini biliyoruz. Bir arkadaĢımız, milletvekilimiz burada, belki
mutlaka anlatacaktır bunları. ġimdi, özellikle Suriye’ den gelen bu kampın incelenmesi gerekiyor. O
kamp oradaki kötü muameleden kaçıp Türkiye’ ye sığınanların dıĢında bir hüviyet kazanmaya baĢladı.
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Sanki Suriye’ deki iktidara yönelik muhaliflerin toplandığı ve biraz önce yine milletvekilimizin
söylediği gibi, yine basındaki iddia -tırnak içerisinde söylüyorum- Türkiye tarafından silahlı
eğitimlerin de verildiği insanların kaldığı bir kamp hüviyetine bürünmüĢ vaziyette. Bu çok vahim bir
iddiadır. ĠnĢallah doğru değildir. Bunların hepsinin de araĢtırılabileceği bir çalıĢma alanının
yaratılması gerekiyor diye düĢünüyorum. Talebim bu noktada yani.
TeĢekkürler.
BAġKAN – Sayın Özdemir, sizin dilekçeniz bizim Komisyona ulaĢır ulaĢmaz biz DıĢiĢleri
Bakanlığımızdan bunu sorduk. Bize verilen cevapta Suriye’ ye dönen Ģahıslardan bir kadının bu yönde
bir beyanda bulunduğu ifade edildi ve kendilerinin Suriye Bakanlığıyla yazıĢtıklarını ve müsaade
ederlerse o Ģahısla “ Büyükelçiliğimiz mülakatta bulunsun, bu olay nerede, ne zaman, kimler tarafından
yapıldı, Ģahitler var mı? Bir mülakat yapalım. Bu mülakattan sonra gelelim burada bir soruĢturma
açalım.” diye sorulduğunda buna Suriye makamlarının izin vermediğini beyan ettiler. Evet, o bir
iddiaydı, iddianın üzerine DıĢiĢleri Bakanlığı gitmiĢ, cevabı da bizim dosyamızda. Ama siz de elbette
Komisyon kurulduktan sonra bu tür iddiaları yerinde araĢtırabilirsiniz.
Sayın Cemal Yılmaz Demir, buyurun.
CEMAL YILMAZ DEMĠR (Samsun) – Tabii, Malik Bey Özdemir olduğu için ona söz
verdiniz, ben sadece Demir’ im.
Evet, Türkiye sorunlu bir coğrafi bölgede, hepimiz biliyoruz. Geçen dönem bu sorunlu
bölgede olmamızdan kaynaklanan, çevremizdeki coğrafi bölgelerde insan hakları ihlalleri, gelecek
kaygısı, birtakım sorunlardan kaynaklanan göç. Çoğu yasa dıĢı olmak üzere bunu yaĢadık ülke olarak,
hâlen yaĢamaya devam ediyoruz. Bu anlamda bir alt komisyon kurmuĢ, çalıĢmıĢtık. O alt komisyon
çalıĢmalarının bir raporudur o sizin gösterdiğiniz. Bu tür faaliyetlerin, yasa dıĢı göçlerin devam ettiğini
bildiğimize göre, daha çok kısa bir süre önce Ġstanbul’ da bir evde 7 tane kaçak göçmenin yanarak
öldüğünü haber aldık.
Bu arada, diğer arkadaĢlarımız da belirtti, Suriye’ den gelen bu misafirlerle ilgili iddialar da
Komisyonumuza yazılı ve sözlü olarak iletildi. BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin
de beraberinde zaman zaman çalıĢtık Komisyon çalıĢmaları sırasında. Aynı çalıĢmaların bu dönemde
yine bir alt komisyon bünyesinde devamı amacıyla bir önerge verdik. Değerlendirilmesini
takdirlerinize sunuyoruz.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Sayın Eryılmaz.
REFĠK ERYILMAZ (Hatay) – ġimdi, bu Suriye’ den gelen sığınmacılarla ilgili özellikle son
dönemde yaĢadığımız sıkıntılar basına bir Ģekilde yansıdı. Örneğin toplam 17 bin sığınmacının
Türkiye’ ye geldiği, Ģu anda yaklaĢık 6.550 sığınmacının hâlâ kamplarda kaldığı söyleniyor. Biz ilk
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baĢlarda ben 5 hukukçu arkadaĢımla beraber kampı ziyaret etmek istedim fakat bana izin verilmedi.
En son Suriye’ ye giderken 5 kiĢilik milletvekili heyetiyle beraber yine kampı ziyaret etmek istedik,
yine izin verilmedi, çok ilginç. Gerekçe: “ Efendim, DıĢiĢleri Bakanlığından izin alınması gerekiyor,
bilmem ne yapılması gerekiyor.” Angelina Jolie geliyor, çok ciddi bir Ģekilde ağırlanıyor, kamp
ziyaret ediliyor, basın, medya oraya götürülüyor. Ama biz bölge milletvekilleri olarak kampı iki defa
ziyaret etmek istememize rağmen buna hiçbir Ģekilde izin verilmiyor.
ġimdi, en son pazartesi günü hem Yayladağı’ nda hem de Reyhanlı’ da bu sığınma
kamplarında kalanların bir bölümü yollara dökülüyor, yolları kesiyorlar ve gelen araçlara ciddi
anlamda zarar veriliyor. Bunlardan biri de eski Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkan Vekili Murat
Sökmenoğlu. Dün telefonla görüĢtüm. Çok derin bir endiĢe içinde olduğunu ve ciddi provokasyonların
yapılmaya baĢlandığı yönünde endiĢeleri olduğunu söyledi.
Yayladağı’ nda keza aynı Ģekilde kalan sığınmacılar esnaflara ciddi saldırılarda bulunuyorlar.
ĠĢte, tarlalardaki mahsullere zarar verdikleri ve hırsızlık yapıldığı yönünde birtakım Ģikâyetler geldi
bize bölge milletvekili olduğumuz için. Polis araçlarına birkaç defa saldırı yapıldı, polis araçları ciddi
bir Ģekilde zarar gördü. ġimdi, bu gelenlerin önemli bir kısmı “ Bizler buraya niye geldiğimizi dahi
bilmiyoruz.” gibi beyanlarda bulunuyorlar. Ayrıca birtakım vaatlerde bulunulduğu yönünde iddialar
var ve sadece 830 kilometrelik bir sınıra sahip olmamıza rağmen, bu sığınmacıların özellikle farklı
etnik yapıya sahip, farklı dinsel inançların olduğu Hatay’ da özellikle seçilmesi çok ciddi soru iĢaretleri
yaratıyor. Özellikle Ģu anda ordudan kaçan birkaç subayın Antakya Merkez’ de kaldığı ve provokasyon
yapma amaçlı eylemlerin içerisinde olacağı yönünde bilgiler alındı. Zaten bunların geliĢinden üç gün
sonra hem Yayladağı’ nda hem de Reyhanlı’ da çok ciddi olaylar yaĢanıyor. Biz Suriye’ ye gittiğimizde
orada yetkililer bizim önümüze bir liste koydular ve yaklaĢık 100 tane bayanın kamplarda tecavüz
neticesinde, yani cinsel iliĢki neticesinde, tam olarak tecavüz denmedi ama, hamile kaldığı yönünde.
Onu o Ģekilde söyleyeyim. Oradaki ulusal basına da, uluslararası basına da yansıdı. O konu üzerine
tabii gidilmedi. ġimdi, bu kamplarda kalan sığınmacıların normal bir sığınmacı olmadığı, birileri
tarafından yönlendirildiği ve oraya bilinçli olarak getirildiği yönünde çok ciddi haberler var. Bunların
mutlaka araĢtırılması lazım. Bu gidiĢat eğer bu böyle devam ederse orada çok ciddi çatıĢmalar
yaĢanabilir. Bu olayların mutlaka araĢtırılması lazım, her türlü imkân sunulmasına rağmen, Türkiye’ de
hiçbir sığınma kampında, hiçbir mülteci kampında olmayan imkânlar sunulmasına rağmen,
sinemasından tutun yolların asfaltlanmasına kadar her türlü imkân sunulmasına rağmen, bunların ikide
bir ayaklanıp bu tür olaylar yaratmasının sebepleri mutlaka araĢtırılmalıdır. Yol kesilmesi, esnafa
saldırı yapılması, tarlaların içine girilmesi. ġu anda sığınma kamplarında kalanların önemli bir kısmı
Hatay’ ın değiĢik yerlerinde birtakım iĢlerde çalıĢıyorlar. Örneğin narenciye kesim iĢinde. ġimdi, orada
ciddi bir karıĢıklık var ve bu bir çatıĢmaya da yol açabilecek bir potansiyel taĢıyor.
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Ġkinci bir nokta, bu gelen, ordudan kaçtığı söylenen subaylara yönelik silah eğitimi verildiği,
silah desteği verildiği yönündeki iddialar. Bu iddiaları mutlaka araĢtırmamız lazım. Niye araĢtırmamız
lazım? Bizler ülke olarak otuz yıldır bir terör belasıyla uğraĢıyoruz. 40 bin Ģehit verdik. ġimdi biz
PKK’ ya dıĢarıdan verilen destek konusunda sürekli olarak mustarip olduğumuzu ifade ediyoruz ama
Ģu anda komĢu bir ülkenin yönetimine silahlı mücadelede bulunan bir gruba eğer biz silah desteği
veriyorsak bu PKK’ ya da aynı zamanda dıĢarıdan verilen desteğin de meĢrulaĢtırılması gibi bir
tehlikeyi de beraberinde getirebilecek. Bu tür spekülasyonların önüne geçilebilmesi ve ülkenin ulusal
güvenliği açısından mutlaka bu hususun da araĢtırılması gerekiyor. Yani “ Ben Türkiye’ deki kampta
eğitim görüyorum, bana silah desteği veriliyor, kullanıyorum.” Ģeklinde beyanda bulunan bir albayın
Türkiye’ de gerçekten eğitim görüp görmediği, silah desteği görüp görmediği, “ Biz gerilla taktiği
uyguluyoruz, pusu kuruyoruz, günde 10 tane subayı öldürdük.” gibi açıklamalar, bunlar Milliyet
gazetesinde ve New York Times gazetesinde, ġarkul AvĢat gazetesinde yayımlanan haberler. Bunların
mutlaka araĢtırılması lazım.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Sayın Dağ.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkanım.
Ben konuyla ilgili değil ama dilek ve temenniler bölümü olmadığı için, mecburen en son
bölüm olduğu için burada söz almak zorunda kaldım. Toplantı esnasındayken bir mesaj geldi onunla
alakalı Komisyon üyelerinin bilgisi olmasını istedim. Biraz önce burada bahsedildi “ Üniversitelerde
baskı var ve dolayısıyla üniversiteler konuĢamıyor.” noktasında. Ege Üniversitesi Matematik
Bölümünde ve 9 Eylül Üniversitesi Tıp ve HemĢirelik Bölümünde hâlen baĢ örtüsüyle ilgili sorunlar,
sıkıntılar devam ediyor, baskı diğer noktada devam ediyor. Bunun için bunun da Komisyon üyeleri
tarafından bilinmesini istedim.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.
Sayın Halaçoğlu.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – TeĢekkür ederim.
Ben Türkiye’ deki kaçaklarla ilgili ciddi bir çalıĢma yapılmadığını düĢünüyorum. Yani,
Türkiye'nin güvenlik güçleri de dâhil hukuki kurumlar da bu konuda ciddi davranmıyorlar. Çünkü
bugün gerek Balkanlar’ dan gerek Ermenistan’ dan gelen kaçak iĢçilerin izinsiz giren ve burada çalıĢan
insanların birtakım, tabii, kiĢiler tarafından çok düĢük ücretlerle çalıĢtırıldığı ve kaçak olarak
çalıĢtıkları malum. Bunların eğer sadece Suriye değil, tümünü göz önüne almazsak dolayısıyla
Türkiye'nin hukuk devleti olduğu düĢüncesini de, tabii, bertaraf etmiĢ, ortadan kaldırmıĢ oluruz.
Bunlar üzerinde de, eğer Komisyon kurulacaksa tümü üzerinde durması lazım.
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TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Biz de teĢekkür ederiz.
ġimdi değerli üyelerimiz, konuĢmalar tamamlandı.
Komisyonun ismini Ģu Ģekilde oylatacağım: Türkiye’ de bulunan mülteciler, sığınmacılar ve
yasa dıĢı göçmenlerin sorunlarının incelenmesine yönelik alt komisyon.
Bunun kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
REFĠK ERYILMAZ (Hatay) – YaĢadığı sorunlar ve yarattığı sorunların da, o Ģekilde.
BAġKAN – Bunlar detaylar artık. Bunları alt komisyonda değerlendirirsiniz.
REFĠK ERYILMAZ (Hatay) – Onun da araĢtırılması. Bu sığınmacıların Türkiye’ de yarattığı
sıkıntıların neler olduğu da önemli.
BAġKAN – Var hocam hepsi. Mülteciler, sığınmacılar, yasa dıĢı göçmenler, hepsi var.
Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
ġimdi arkadaĢlar, tabii, üyelerimizi belirlememiz lazım. AK PARTĠ’ den Sayın Cemal Yılmaz
Demir, Sayın Nevzat Pakdil, Sayın Kerim Özkul.
Bu komisyonu 5 kiĢiyle kuracağız. Çünkü ben BDP üyesiyle de görüĢtüm. “ Ben üç yere, beĢ
yere parçalanıp bölünemem, ben bundan refakat ediyorum.” diye söyledi. Ben de aynı teklifi
sunacaktım. Yani siz diğer komisyonlara da tam gelemiyorsunuz, dolayısıyla bunu 5 kiĢiyle kuralım
diyecektim, lafı benim ağzımdan alıp kendisi söyledi. O bakımdan bunu 5 kiĢiyle kuracağız. 3 tane
AK PARTĠ’ den, 1 tane CHP’ den, bir tane MHP’ den.
CHP’ den Refik Eryılmaz, MHP’ den…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Atilla Bey.
BAġKAN – MHP’ den Atilla Kaya.
Çok teĢekkür ederiz, çok verimli bir toplantı geçti. Katkılarınızdan dolayı teĢekkür ediyoruz.
Toplantımızı kapatıyoruz.

Kapanma Saati: 13.47

56

