DİYARBAKIR RAPORU
TBMM İnsan Haklarõnõ İnceleme Komisyonu 25 Aralõk 2002 tarihli ikinci
toplantõsõnda aldõğõ karar üzerine Komisyon Başkanõ Mehmet Elkatmõş, Başkanvekili
Cavit Torun, Katip üye Özlem Çerçioğlu, üyeler Engin Altay ve Orhan Erdem ile
Komisyon uzmanõ Dr. İrfan Neziroğlu’ndan oluşan bir heyetle Olağanüstü halin
kaldõrõlmasõndan sonraki durumu incelemek üzere 17 Ocak 2003 günü Diyarbakõr’a
giderek bu ilde incelemelerde bulunmuş, 20 Ocak 2003 günü de çalõşmalarõnõ
tamamlayarak Ankara’ya dönmüştür.
Bölgeye gitmeden önce İnsan Haklarõ Derneği, MazlumDer, Türkiye İnsan
Haklarõ Vakfõ ve Türk Tabipler Birliği temsilcileri Komisyona davet edilerek OHAL
sonrasõ bölgedeki durum hakkõnda kendilerinden bilgi alõnmõştõr. Sivil toplum örgütleri
temsilcilerinin gündeme getirdikleri en önemli şikayet konusu OHAL’in kaldõrõlmõş
olmasõna rağmen OHAL Bölge valisinin halen görevine devam etmesi olmuştur.
Ayrõca seyahat özgürlüğünün önünde halen birtakõm engeller bulunduğu, çeşitli
güzergahlarda kimlik kontrolünden ziyade kimlik tespiti yapõldõğõ, köye dönüşler
konusunda ciddi sõkõntõlar bulunduğu, dönmek isteyen vatandaşlara “Köyümüzü PKK
yaktõ, kendi isteğimizle ayrõldõk, tazminat istemiyoruz, kendi imkanlarõmõzla
döneceğiz” şeklinde ifadelerin yer aldõğõ dilekçelerin imzalatõldõğõ, köy korucularõn
köye dönüşün önünde önemli bir engel oluşturduğu gibi sorunlar gündeme
getirilmişti.
17 Ocak Cuma günü saat 16.20’de Diyarbakõr’a ulaşan heyet misafirhaneye
yerleştikten sonra ilk olarak saat 18.00’da ilde bulunan sivil toplum örgütleri ile bir
toplantõ yapmõştõr. Diyarbakõr Ticaret Odasõnda yapõlan toplantõya İnsan Haklarõ
Derneği, Türkiye İnsan Haklarõ Vakfõ, Diyarbakõr Tabip Odasõ, Diyarbakõr Barosu,
Ticaret ve Sanayi Odasõ, TES-İş, Göç-Der ve Tuhad-Der temsilcileri katõlmõştõr.
Tabipler Odasõ temsilcisi Erhan Özel kötü muamele ve işkencenin
önlenmesinde adli hekimlik hizmetlerinin önemine değinerek raporlarõn yasa, genelge
ve tüzüklere uygun olarak düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekmiştir. Ayrõca adli
muayene sõrasõnda hastanõn doktor ile yalnõz bõrakõlmadõğõ, güvenlik gerekçesiyle
kelepçelerinin açõlmasõnõn reddedildiği, OHAL öncesinde matbu adli rapor formunun
kullanõlmadõğõ, onun yerine boş bir beyaz kağõda “darp cebir vardõr/yoktur” şeklinde
rapor yazõldõğõ, OHAL’in kaldõrõlmasõnõn ardõndan 4 nüsha formlarõn gelmeye ve
kullanõlmaya başlandõğõ ancak raporun bir örneğinin kolluk görevlisine kapalõ değil
açõk zarfta verildiği, dolayõsõyla “darp cebir vardõr” şeklinde rapor verilmesi halinde
kolluk görevlilerinin başka bir yerden “darp cebir yoktur” şeklinde rapor almaya
yöneldikleri belirtmiştir. Bir başka şikayet konusu ise sağlõk muayenesine gönderilen
kişi ile ilgili sağlõk kurumuna yazõlan yazõda “filanca suçtan gözaltõna alõnan X
sahsõnõn muayenesinin yapõlmasõ” gibi hangi suçtan gözaltõna alõndõğõnõn yazõlmasõ
olmuştur. İşkence vakalarõnda ciddi bir azalma olduğunu dile getiren Özel’e göre
psikolojik işkence devam etmektedir ve bu işkencenin tespit edilebilmesi için İstanbul
Protokolü’ndeki esaslar dikkate alõnmalõdõr. OHAL’in yeni kalktõğõnõ, bu nedenle
istatistiki bir bilgi vermenin mümkün olmadõğõnõ söyleyen Özel’e göre kolluk
kuvvetlerinin muayeneye getirilen vatandaşa davranõşõnda gözle görülür bir ilerleme
olmuştur.
TİHV temsilcisi Muhsin Bilal’e göre gözaltõna alõnanlarõn sayõsõnda azalma
olmasõna rağmen kötü muamele devam etmektedir. Bal’a göre askõ, falaka gibi kaba
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işkence yöntemleri yerine göz bandõ bağlama, kulağa tõkaç tõkama ve uzun süre
ayakta bekletme gibi psikolojik işkence yöntemlerine yönelme vardõr. Bu nedenle de
sağlõk muayenesi yapõlõrken eski usul “darp cebir vardõr/yoktur” yerine psikolojik
muayene de yapõlmalõdõr.
Baro temsilcisi Meral Danõş Beştaş son 2 yõllõk dönem içerisinde sadece 56
kişiye CMUK hizmeti verdiklerini, göz altõna alõnan sanõklara avukat istememeleri için
baskõ yapõldõğõnõ dile getirmiştir. Ayrõca sanõkla yapõlan görüşmede polisin de
bulunmasõndan ve cezaevlerine girişte duyarlõ kapõya rağmen elle aramalarõn devam
ettiğinden şikayet edilmiştir. Müvekkille görüşme sõrasõnda avukatlar rahatsõz
edilmediğini ifade eden Beştaş son bir yõlda gözaltõ sayõsõnda azalma olduğunu
ancak işkencenin henüz tamamen kalkmadõğõnõ belirtmiş, işkence ve cinsel taciz
konularõnda hakim ve savcõlarõn daha duyarlõ olmalarõ çağrõsõnda bulunmuştur.
İHD temsilcisi Selahattin Demirtaş son iki yõldõr faili meçhul, yargõsõz infaz ve
kaba işkence olaylarõnda ciddi bir azalma olduğunu, genel olarak fiziki baskõ, tehdit
ve aşağõlama olmadõğõnõ ancak yemek vermeme, göz bağlama, tuvalete götürmeme
gibi işkence yöntemlerinin devam ettiğini belirtmiştir. Demirtaş ayrõca İHD Diyarbakõr
eski şube başkanõ Osman Baydemir hakkõnda, yaptõğõ basõn açõklamalarõ nedeniyle
200’ün üzerinde soruşturma açõldõğõnõ, kendisi hakkõnda henüz böyle bir işlem
yapõlmadõğõnõ, OHAL’in kaldõrõlmasõndan sonra birçok yayõnõn bölgeye rahatlõkla
geldiğini, örneğin daha önce Diyarbakõr’a girmesine izin verilmeyen otuzdan fazla
yayõn için yasağõn kalktõğõnõ, radyo ve TV kapatma olayõnõn olmadõğõnõ ancak başka
illerde izin verilen gösterilere Diyarbakõr’da hala izin verilmediğini, OHAL sonrasõ
kamu görevlilerinden sürgüne gönderilenler olmadõğõnõ ancak daha önce güvenlik
gerekçesiyle sürgün edilenlerden geri dönen de olmadõğõnõ, 2001 yõlõnda 3 gõda
ambargosu tespit ettiklerini ancak 2002 yõlõnda gõda ambargosuna rastlanmadõğõnõ,
ev aramalarõnda şehir içerisinde bir düzelme olduğu ancak kõrsalda halen yasal izin
alõnmadan ev aramalarõnõn yapõldõğõnõ dile getirmiştir. İsim koyma konusunda
sorunlarõn devam ettiğini, korucularõn köye dönüş önünde ciddi bir engel olduğunu
belirten Demirtaş, Diyarbakõr’da artan intihar olaylarõna dikkat çekmiştir. Demirtaş’a
göre Avrupa Birliği süreci bölgede insan haklarõ alanõndaki gelişmeleri olumlu yönde
etkilemektedir. Örneğin Kopenhag zirvesi öncesinde 1-12 Aralõk 2002 tarihleri
arasõnda Diyarbakõr’da hiç kimsenin göz altõna alõnmadõğõnõ, 12-31 Aralõk 2002
tarihleri arasõnda ise 89 gözaltõ olayõnõn olduğunu belirtmiştir.
Göç-Der temsilcisi Serdar Talay konuşmasõnda korucularõn varlõğõnõn köye
dönüş önündeki en önemli engel olduğunu, zaman zaman tapulu arazisin satmak
isteyenlere karşõ ciddi ölüm tehditleri yapõldõğõnõ, köye dönüş için yapõlan devlet
yardõmlarõnõn yetersiz olduğunu, bazõ dilekçelerin kabul edilmediğini ve hangi köylere
geri dönülebileceğine dair resmi bir yazõ bulunmadõğõnõ belirtmiştir.
TES-İş Şube Başkanõ ve Demokrasi Platformu sözcüsü Ali Öncü’ye göre
OHAL’in kalkmõş olmasõ psikolojik açõdan bölgede bir rahatlama oluşturmuştur. Öncü
kendi başõndan geçen olaylardan verdiği örneklerle basõn açõklamalarõnda konudan
çok kimin konuştuğuna bakõldõğõna dikkat çekerek göz altõlarda suç unsuru
yaratõldõğõnõ iddia etmiştir.
Diyarbakõr Ticaret ve Sanayi Odasõ Başkan Vekili İhsan Özbek ise bölgede
ticaretin yok denecek kadar azaldõğõnõ, göç ve işsizliğin en temel sorunlar olduğunu,
kahvelerin dolu olduğunu, sokak çocuklarõ ve bali kullananlarõn sayõsõnda artõş
olduğunu, Diyarbakõr plakalõ araçlara özellikle il dõşõnda çõkõşta çeşitli zorluklar
Sayfa 2 / 9
Mehmet ELKATMIŞ
Başkan

Cavit TORUN
Başkan Vekili

Özlem ÇERÇİOĞLU
Katip Üye

Orhan ERDEM
Üye

Engin ALTAY
Üye

çõkartõldõğõnõ, sõk sõk durdurulup arandõklarõnõ, bu nedenle de ilde çok sayõda 34 ve 06
plakalõ araç olduğunu, Diyarbakõr’da yaşayanlarõn potansiyel suçlu olarak
görüldüklerini, örneğin deplasmanlarda Diyarbakõrspor aleyhine “PKK dõşarõ” gibi kötü
tezahüratlarõn yapõldõğõnõ gündeme getirmiştir.
Toplantõya katõlan sivil toplum örgütleri temsilcilerinin birçoğu bölgedeki olumlu
gelişmeleri takdir etmiştir. Ancak bunlarõn yeterli olmadõğõ, daha fazla adõmlar
atõlmasõ gerektiği kanaati de dile getirilmiştir. Yoğun olarak psikolojik işkence
yöntemlerinden şikayet edilmesi ise kaba işkence yöntemlerinin artõk tarihe
karõşmakta olduğuna işaret emektedir. Görüşmelerde dikkat çeken bir başka husus
da bütün STÖ temsilcilerinin kendileriyle böyle bir toplantõ yapõlmasõndan duyduklarõ
memnuniyeti dile getirmeleri olmuştur. Bölgede insan haklarõ alanõnda alõnacak
mesafede devletle sivil toplumun işbirliği önemli rol oynayacaktõr.
Heyet üyeleri 18 Ocak Cumartesi günü ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkan
vekili Mehdin Güler ve Genel Sekreter vekili Ahmet Zirek ile görüşmüştür. Güler ildeki
en büyük sorunun yoğun nüfus artõşõ olduğunu, şehir merkezi nüfusunun 545 bin
olduğunu ancak başka illerden gelenlerle birlikte bu rakamõn 800 bine ulaştõğõnõ,
hareketli nüfusun 1 milyon civarõnda seyrettiğini, Diyarbakõr’õn toplam nüfusunun 1.5
milyon civarõnda olduğunu belirtmiştir. Köykent olarak kurulan İslamköy’e tamamen
korucularõn yerleştirildiğini belirten Güler’e göre can güvenliğinin sağlanmasõ halinde
şehirde sefalet içerisinde yaşayan birçok insan köyüne dönecektir. Güler’e göre
OHAL’in kaldõrõlmasõnõn ardõndan durum biraz düzelmiştir. Ancak yollardaki aramalar
ve gece gözaltõlarõ gibi birtakõm olumsuzluklar devam etmektedir. Güler ayrõca
şehirler arasõndaki yol aramalarõnda düzelme olduğunu ancak kõrsal bölgeye
gidilirken aramalarõn arttõğõnõ, OHAL valisinin halen görevde olmasõnõn halkta
tedirginlik yarattõğõnõ, askerlerin kendilerine boykot uyguladõğõnõ, ordu mensuplarõ ile
hiçbir ilişkilerinin olmadõğõnõ, zorunlu olarak birlikte bulunduklarõ mekanlarda ise
selamlarõnõn dahi alõnmadõğõnõ, aynõ şekilde OHAL valisi ve il Emniyet Müdürü ile de
sağlõklõ bir diyaloglarõnõn olmadõğõnõ, devletle halk arasõnda bir güven bunalõmõ
olduğunu belirtmiştir. Belediye Başkan Vekilinin gündeme getirdiği bir diğer husus ise
7 haftadõr avukatlarõnõn Abdullah Öcalan ile görüşmesine izin verilmemesinin halk
arasõnda gerginliğe yol açtõğõ iddiasõ olmuştur.
DGM Cumhuriyet Başsavcõsõ Şaban Ertürk heyet üyelerine yaptõğõ açõklamada
Devlet Güvenlik Mahkemelerine atananlar için meslek içi eğitim kursu düzenlenmesi
gerektiğini, ilk defa DGM’de görev yapanlarõn çoğunun terör suçu ile ilk defa
karşõlaştõklarõnõ ve zorluk çektiklerini, DGM’de görev yapan yargõ mensuplarõnõn
görev sürelerinin daha uzun olmasõ gerektiğini, çünkü çoğu defa işi öğrenmeden
tayinlerin çõktõğõnõ, örgüt liderleri dõşõndakiler için genişletilmiş bir pişmanlõk yasasõ
çõkartõlmasõnõn çok yararlõ olacağõnõ ifade etmiştir. Ertürk konuşmasõnda AB
standartlarõnõn modern toplumlar için geçerli olduğunu ve Diyarbakõr özelinde bu
standartlarõ uygulamanõn mümkün olamayacağõnõ da belirtmiştir. Başsavcõya göre
bölgedeki aşõrõ nüfus artõşõ işsizlik ve eğitim sorunu ile birleştiğinde terör örgütlerine
insan kaynağõ sağlamaktadõr. Diyarbakõr DGM’ye intikal eden dosya sayõsõnda geçen
yõllara oranla düşme gözlenmiştir. Örneğin bu sayõlar 1990’da 2010, 1994’de 8156,
2000’de 2270 ve 2002’de 1708’dir.
Heyet üyeleri daha sonra Askeri Hastane’ye giderek Lice’deki çatõşmada
yaralanan askerler ile uçak kazasõndan sağ olarak kurtulan bir vatandaşõ ziyaret
etmiş ve sağlõk durumlarõ hakkõnda yetkililerden bilgi almõştõr. Ardõndan Diyarbakõr
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Devlet Hastanesine gidilmiş ve uçak kazasõndan yaralõ olarak kurtulan bir başka
vatandaş ile hastanenin mahkum koğuşlarõ ziyaret edilmiştir. Hastanenin bodrum
katõnda bulunan mahkum odalarõnõn temiz ve standartlara uygun olduğu görülmüştür.
Daha sonra Dicle Üniversitesi Tõp Fakültesi Hastanesine gidilerek bir başka uçak
kazasõ yaralõsõ ziyaret edilmiş, ardõndan da Rektör Prof. Dr. Fikri Canoruç’tan
üniversitenin sorunlarõ hakkõnda bilgi alõnmõştõr. Prof. Canoruç’un gündeme getirdiği
en önemli sorun 200’ün üzerindeki yardõmcõ doçent, doçent ve profesörün kadro
beklemesi, 78 sayõlõ KHK ile kadro ilanõnõn YÖK’e verilmesi ve YÖK’ün de ilan
vermeyerek kadrolarõ engellemesi olmuştur.
Heyet üyeleri öğleden sonra 75. Yõl Sokak Çocuklarõ Merkezi, Emniyet
Müdürlüğü Çocuk Şubesi, Çocuk Yuvasõ, Yetiştirme Yurdu ve Huzurevini ziyaret
etmiştir. Emniyet Müdürlüğüne bağlõ Çocuk Merkezinin son derece temiz olduğu
görülmüştür. Diyarbakõr’daki sokak çocuklarõnõn sayõsõnõn fazlalõğõ dikkate alõndõğõnda
Sokak Çocuklarõ Merkezi’nin oldukça önemli bir kurum olduğu ancak eleman ve eşya
bakõmõndan yeterli düzeyde olmadõğõ görülmüştür. Fiziki şartlarõ pek de uygun
olmayan Huzurevinde normal yaşlõlardan çok psikiyatri hastalarõnõn kaldõğõ
görülmüştür. SHÇEK’na bağlõ yetiştirme yurduna yapõlan ziyarette heyetin gelecek
olmasõ nedeniyle önceden temizlik yapõldõğõ, birçok eksikliğin giderildiği, habersiz
gelinmesi halinde sorunlarõn daha iyi görülebileceği, kütüphanenin ve ders
kitaplarõnõn yetersiz olduğu, birçok öğrencinin dershaneye gitmek istediği, yemeklerin
kötü ve az olduğu, el sabunu ile saç yõkandõğõ, akşam etütlerine hocalarõn gelmediği,
ders çalõşanla çalõşmayanlarõn aynõ sõnõfta tutulduğu, bunun da çalõşmak isteyenleri
engellediği gibi sorunlar gündeme getirilmiştir.
19 Ocak Pazar günü ilk olarak İl Jandarma Alay Komutanlõğõ ziyaret edilmiş ve
Alay Komutanõndan (Osman Baykurt) bölge hakkõnda bilgi alõnmõştõr. Baykurt heyet
üyelerine verdiği bilgide halkta OHAL kalkõnca tüm yasalarõn kalkacağõ şeklinde bir
izlenim oluştuğunu veya oluşturulduğunu, oysa halen dağlarda 500 civarõnda silahlõ
terörist bulunduğunu, bu nedenle de belli bölgelerde yol kontrollerinin devam ettiğini,
devletin döşediği mayõnlarõn çoğunun karakol çevresinde olduğu ve temizlendikleri,
teröristlerin döşedikleri mayõnlarõn yerlerini bilmediklerini, ancak zaman zaman mayõn
taramasõ yapõldõğõnõ, Diyarbakõr’da boşalmõş 90 köyden 48’ine, 303 mezradan 58’ine
dönüldüğünü belirtmiştir. Ziyaretin ardõndan Alay Komutanlõğõnõn altõnda bulunan
nezarethaneler görülmüş, daha sonra da Organize Sanayii Jandarma Karakolu ile
Geyiktepe Jandarma Karakolu ziyaret edilmiştir. Nezarethanelerin fiziki açõdan uygun
olduklarõ ancak gözaltõ kayõtlarõnda yapõlan incelemelerde özellikle avukat isteği
konusunda sorun olduğu görülmüştür. Örneğin Organize Sanayii Karakolunda 20012001 yõllarõ arasõnda kaydõ yapõlmõş 68 kişiden sadece 1 kişinin avukat talep ettiği,
onda da gözaltõna alõnan şahõsla avukatõn soyadlarõnõn aynõ olduğu, Geyiktepe
Jandarma Karakolunda 1998-2003 yõllarõ arasõnda nezarethane defterine kaydõ
yapõlmõş 130 kişiden hiçbirisinin avukat talep etmediği görülmüştür. Diyarbakõr
Merkeze daha yakõn olan Organize Sanayii Karakoluna en yakõn sağlõk ocağõ 25
kilometre uzaklõktadõr.
Diyarbakõr Emniyet Müdürlüğü hakkõnda yapõlmasõ gereken ilk yorum, teknolojik
açõdan son derece ileri bir noktada olduğudur. Emniyet Müdürü Atilla Çõnar, heyet
üyelerine verdiği brifingde terör tehlikesinin potansiyel olarak halen devam ettiğini,
dağda terörist ve terör olduğu sürece normale dönüşün zor olacağõnõ ifade etmiştir.
Sivil toplum örgütlerinin sõkça gündeme getirdikleri “psikolojik işkence” kavramõnõn
net bir tanõmõ yapõlmasõ gerektiğini belirten Çõnar’a göre bölgede görev yapan
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emniyet mensuplarõ de psikolojik işkence görmektedir. Dile getirilen bir başka sorun
fazla çalõşan emniyet mensuplarõna fazla mesai ücretlerinin ödenmesi olmuştur.
Heyet üyeleri daha sonra Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerini gezerek bilgi
almõştõr. Özellikle Terörle Mücadele Şubesinin sorgu odalarõnõn son derece modern
olduğu ve sorgu sürecinin kameraya kaydedilebildiği görülmüş, ayrõca profesyonel
sorgucular dõşõnda kimsenin sorguya katõlmasõna izin verilmediği, farklõ sorgucularõn
gerek duyulmasõ halinde izleme odasõndan mikrofonla sorguya katõlabildiği heyete
ifade edilmiştir. Daha sonra Özel Harekat Şube Müdürlüğü ziyaret edilip çalõşmalarõ
hakkõnda bilgi alõnmõştõr.
Cumhuriyet Başsavcõsõ Sait Gürlek işkence konusunda 1992-2002 yõllarõ
arasõnda 390 ihbar ve şikayet gerçekleştiğini, bunlardan 45 tanesi için iddianame
düzenlendiğini ve 23’ü hakkõnda yargõlamanõn devam ettiğini belirtmiştir. Savcõ
başkanlõğõnda Cezaevi İzleme Kurulu ile yapõlan toplantõda kurulun düzenli olarak
toplandõğõ, cezaevlerini ziyaret ettiği ve çalõşmalarõnõ rapor haline getirdiği ancak bu
raporlarõn TBMM İnsan Haklarõnõ İnceleme Komisyonu’na iletilmediği görülmüştür.
Heyete verilen bilgide cezaevlerinde ciddi bir sorun olmadõğõ, üçüncü derece
akrabalarõn ziyaretlerinde sorun çõkartõlmadõğõ, örneğin amcaoğlu, dayõoğlu gibi
akrabalarõn ziyaretlerinde esneklik gösterildiği ve kantin fiyatlarõnõn piyasanõn %10-15
altõnda olduğu belirtilmiştir.
Ceza İnfaz Kurumlarõ ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyeleriyle yapõlan toplantõnõn
ardõndan E Tipi Kapalõ cezaevi ziyaret edilerek hükümlü ve tutuklulardan bilgi
alõnmõştõr. Cezaevinde örnekleme yoluyla bay ve bayan PKK, Hizbullah ve İtirafçõ
koğuşlarõ gezilmiştir. İtirafçõlarõn gündeme getirdiği en önemli sorun itirafçõlõk
yasasõnõn üzerinde çok iyi çalõşõlarak yeniden çõkartõlmasõ olmuştur. Ayrõca günlük
iaşe bedelinin yetersiz olduğu, odalarõn çok soğuk olduğu ve õsõnamadõklarõ, resmi
bayramlarda da açõk görüş yaptõrõlmasõ, kardeşlerin görüşüne izin verilmediği, kantin
fiyatlarõnõn pahalõ olduğu, hobi salonundaki malzemelerin yetersiz olduğu,
yemeklerde meyve verilmediği, mahkemeye veya hastaneye gidiş gelişlerde
bağlanan kelepçeye itirazlarõ olmadõğõ ancak kelepçelerin elleri çok sõktõğõ dile
getirilmiştir. Mahkumlar ayrõca sõcak su sorunlarõnõn olmadõğõnõ belirtmiştir. Başka bir
itirafçõ koğuşunda yapõlan görüşmede ise yemeklerin çok iyi olduğu ve kantin
fiyatlarõnõn da makul olduğu belirtilmiştir.
Terör mahkumlarõ ile yapõlan görüşmelerde havalandõrmalarõn çok dar olduğu
ve güneş almadõğõ, özellikle akşam yemeklerinin kötü olduğu, Kürtçe kitap ve
dergilerin gelmediği ancak OHAL’in kalkmasõnõn ardõndan Özgür Gündem’in
gelmesine izin verildiği, tutukluluk sürelerinin çok uzun olduğu, yeni tutuklananlardan
işkence gören olmadõğõ, yataklarõn çok eski olduğu, çocuklarõyla görüş saatinin
uzatõlmasõ gerektiği, mektuplarõn zaman zaman iletilmediği gibi sorunlar dile
getirilmiştir.
Cezaevinde yapõlan incelemelerde infaz koruma memurlarõ ile de
görüşülmüştür. Bugüne kadar Komisyonun yayõnladõğõ birçok raporda infaz koruma
memurlarõnõn sorunlarõna değinilmiştir. Hükümetin infaz koruma memurlarõnõn
sorunlarõ konusunda somut adõmlar atmasõ yerinde olacaktõr.
Heyet üyeleri 20 Ocak Pazartesi günü ilk olarak Urfakapõ Minibüsçüler durağõnõ
ziyaret edip minibüs şoförleri ve yolculardan özellikle yol aramalarõ konusunda bilgi
almõştõr. Burada yapõlan görüşmelerde eskiye nazaran aramalarõn sayõsõnda azalma,
niteliğinde de düzelme olduğu tespit edilmiştir. Köye dönüş burada da gündeme
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getirilmiş, dönüş önündeki engellerin mayõnlar, korucular ve ekonomik durumun
kötülüğü olduğu ifade edilmiştir. Yapõlan incelemelerde normal birtakõm
uygulamalarõn dahi vatandaş tarafõndan ayrõmcõlõk olarak değerlendirildiği
görülmüştür. Örneğin minibüsçülerin bazõlarõ güzergah izin belgesinin hiçbir yerde
olmadõğõnõ, belirlenen hatlar dõşõnda yolcu taşõyamadõklarõnõ, aksi halde para
cezasõna çarptõrõldõklarõnõ veya araçlarõnõn bağlandõğõnõ iddia etmiştir. Oysa
Türkiye’nin her bölgesinde güzergah kullanõmõ izne bağlõ olup isteyen araç istediği
hatta yolcu taşõmacõlõğõ yapamamaktadõr.
Heyet üyeleri aynõ gün boşaltõlan köylerden gelen vatandaşlarõn yaşadõğõ
Beşyüzevler semtini ziyaret etmiştir. Diyarbakõr’õn değişik ilçelerinden gelen ve
yaklaşõk 7 yõldõr burada yaşamakta olan vatandaşlar başta işsizlik olmak üzere
elektrik kesintileri, devletten kredi ile alõnan ineklerin borçlarõ gibi konularõ dile
getirmiş ve imkan verilmesi halinde köylerine dönmek istediklerini belirtmiştir.
Daha sonra Diyarbakõr Valisi Cemil Serhatlõ’yõ ziyaret eden heyet üyeleri ilin
sorunlarõ hakkõnda bilgi almõş, ardõndan da İnsan Haklarõ İl Kurulu’nun ilk toplantõsõna
katõlmõştõr. Valinin ifadesiyle “ihtiyaç olmadõğõ için” Kurul bugüne kadar
toplanmamõştõr. Toplantõya katõlan sivil toplum örgütleri temsilcileri OHAL sonrasõnda
bölgede memnuniyet verici gelişmeler olduğunu belirtip devlet ile vatandaş arasõnda
köprü görevi üstlenen kamu görevlilerinin vatandaşa karşõ çok daha duyarlõ ve
dikkatli davranmasõnõn önemine değinmiştir. Sivil toplum örgütleri temsilcileri ayrõca
bir araya gelmiş olmaktan dolayõ son derece memnun olduklarõnõ, toplantõlarõn
bundan sonra düzenli olarak devam etmesini dilediklerini ifade etmiştir.
Heyet üyeleri son olarak eski Olağanüstü Hal Bölge Valisi Gökhan Aydõner’i
ziyaret etmiştir. Vali Aydõner, OHAL Valiliğinin fiilen sona erdiğini, halen evraklarõn
devri için hazõrlõk yapõldõğõnõ, tasfiye işlemlerinin son aşamaya geldiğini, resmen
kaldõrõlabilmesi için Bakanlar Kurulu kararõ gerektiği, Irak krizi nedeniyle bölge valileri
arasõnda koordinasyon görevi yaptõklarõnõ ifade etmiştir. Nitekim heyetin çalõşmalarõnõ
tamamlayõp bölgeden ayrõlmasõndan kõsa bir süre sonra OHAL valisi görevden
alõnmõş ve bu göreve başka bir atama yapõlmamõştõr.
Köye dönüş konusunda birtakõm adõmlar atõlmaktadõr. Örneğin Haziran
2000’den Kasõm 2002’ye kadar Diyarbakõr’da 45 mezra ve 59 köye dönüş yapõlmõştõr.
Köye dönen hane sayõsõ 1614, nüfus sayõsõ da 8.798’dir.
Bölgenin ekonomik olarak canlandõrõlmasõ için gelir ve istihdam yaratõcõ
çalõşmalar çerçevesinde 1 Ocak 2002 ve 31 Ağustos 2002 tarihleri arasõnda 79 kişiye
6.138 fidan, 10 kişiye 110 küçükbaş hayvan ve 15 kişiye 15 sera dağõtõlmõş, ayrõca
kurulan 2.312 halõ ve kilim tezgahõnda 6.354 kişinin çalõşmasõ sağlanmõştõr.
Bölgeye özelikle Avrupa ülkelerinden olmak üzere yoğun bir ziyaretçi akõnõ
olduğu tespit edilmiştir. Örneğin Diyarbakõr’õ ziyaret eden yabancõ büyükelçilik veya
konsolosluk görevlisi sayõsõ 1999 yõlõnda 3, 2000 yõlõnda 3, 2001 yõlõnda 74 ve 2002
yõlõnda 35 olmuştur. Aynõ yõllar içerisinde bölgeyi ziyaret eden yabancõ medya
mensuplarõnõn sayõsõ sõrasõyla 3, 3, 91 ve 45 olmuştur. Diyarbakõr’õ 2000 yõlõnda 23,
2001 yõlõnda 48 ve 2002 yõlõnda 32 kişi yabancõ heyet mensubu (bakan, parlamenter
vs) olarak ziyaret etmiştir. Bu kategorilerin dõşõnda çeşitli nedenlerle 1999 yõlõnda 68,
2000 yõlõnda 248, 2001 yõlõnda 546 ve 2002 yõlõnda 5491 yabancõ kişi Diyarbakõr’õ
ziyaret etmiştir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
•

Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse son birkaç yõlda ve özellikle
olağanüstü halin kaldõrõlmasõndan sonra bölgede insan haklarõ uygulamalarõ
açõsõndan kayda değer bir ilerleme sağlanmõştõr. Komisyonumuz bu gelişmeleri
memnuniyetle karşõlamakla birlikte kalõcõ olmalarõnõ sağlamak amacõyla birtakõm
tedbirler alõnmasõnda fayda görmektedir.

•

Karakol kayõtlarõna bakõldõğõna gözaltõna alõnanlarõn çok büyük çoğunluğunun
avukat talep etmediği, ayrõca yakõnlarõna haber verilmesini de istemediği
görülmüştür.
o Oysa Yakalama, Gözaltõna Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 6.
maddesine göre “soruşturmanõn kapsam ve konusunun açõğa çõkmasõ
bakõmõndan kesin bir sakõnca doğmamasõ” halinde kişinin yakalandõğõ
derhal yakõnlarõna bildirilmelidir. Yakõnlara haber verilmesi bir yükümlülük
olup kişinin veya güvenlik görevlisinin isteğine bağlõ değildir. Kişinin
isteğine bağlõ olan kime haber verileceği hususudur. Ancak uygulamada
genellikle Nezarethane defterinde “Haber verilen yakõnõ” kõsmõna
yakõnlarõna haber verilmesini istemediği şeklinde not düşülmektedir.
Yakõnlara haber verilmesi konusunda daha duyarlõ davranõlmalõdõr.
o Aynõ şekilde Yönetmeliğin 19. maddesine göre “Devlet Güvenlik
Mahkemelerinin görev alanõna giren suçlar hariç kişinin kendisi müdafi
tayin edebilecek durumda değilse, isteği halinde baro tarafõndan kendisine
müdafi tayin edilir. Bu durumdaki ki inin müdafi talebi kolluk kuvveti
tarafõndan derhal baroya bildirilir.” Uygulamada avukat tayini konusunda
yeterli hassasiyetin gösterilmediği görülmüş, zaman zaman da sanõğõn
avukat istemesi halinde masrafõnõ kendisi ödeyeceği şeklinde yanlõş
bilgilendirildiği tespit edilmiştir.
o Diyarbakõr Emniyet Müdürlüğünün hazõrlamõş olduğu “İnsan Haklarõ ve
Polis” isimli doküman polisin insan haklarõ eğitimi alanõnda önemli bir
adõmdõr. Ancak bu eğitimin sürekli olmasõ ve uygulamada kendisini daha
çok göstermesi için daha etkin tedbirler alõnmalõdõr.

•

Özellikle psikolojik işkencenin tanõmõ konusunda netlik olmadõğõ gözlenmiştir. Bu
çerçevede Yargõtay 8. Dairesinin 30 Ocak 2002 günü verdiği 2002/8-191 Esas ve
2002/362 Karar numaralõ kararõndaki tanõm esas alõnabilir. Karara göre;
“İşkence, Birleşmiş Milletler Sözleşmesinde fiziki veya manevi ağõr acõ veya
õzdõrap veren bir eylem olarak, Dünya Tabipler Birliği Tokyo Bildirgesi’nde ise;
kendi başlarõna veya herhangi bir otoritenin emri ile hareket eden bir ya da
birden çok kişinin, bir kişiyi bilgi vermeye, bir itirafta bulunmaya ya da diğer
herhangi bir nedenle zorlamak için kasõtlõ, sistematik ya da nedensiz olarak
gerçekleştirdiği fiziksel ya da mental acõ olarak tanõmlanmõştõr.
Yargõsal kararlarda ise maddi veya manevi eza verici eylem şeklinde
tanõmlanmõştõr. Maddi işkence beden bütünlüğüne yönelik, manevi işkence ise
bedene doğrudan etki yapmayan manevi nitelikteki eza verici eylemleri içerir.
Zalimane muameleler; maddi veya manevi õzdõrap verici her türlü eylemi,
insanlõk dõşõ muamele; insanlõk kişiliğini ve duygusunu önemli ölçüde inciten
eylemleri, haysiyet kõrõcõ hareketler ise; namus, şöhret veya haysiyete saldõrõcõ
davranõşlarõ ifade eder.
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Suçun manevi unsuru ise failde genel kast ve özel kastõn (saikin) bulunmasõdõr.
Genel kast, kamu görevlisinin işkence, zalimane, insanlõk dõşõ veya haysiyet
kõrõcõ eylemlerini hukuka aykõrõ olduğunu bilerek ve isteyerek yapmasõdõr. Özel
kast ise maddede öngörülen eylemlerin gerek kendisi, gerekse başkasõnõn
suçunu veya cürümlerini söyletmek, olaylarõn bildirilmesini engellemek,
şikayette bulunulmasõnõ önlemek veya tanõklõk edilmesi nedeniyle
gerçekleştirilmesi gerekir. Suçun mağduru ise cürmü söyletilmek, olaylarõn
bildirilmesini, şikayet ve ihbarõ önlemek veya tanõklõğõ nedeniyle yukarõda
belirtilen eylemlere uğrayan her kişidir.
•

OHAL’in kalkmõş olmasõ bölgede en azõnda psikolojik açõdan bir rahatlamayõ
beraberinde getirmiştir. Bu noktada normale dönüş süreci hõzlandõrõlmalõ, OHAL
döneminde bölgede görev yapmõş üst düzey görevliler ve güvenlik görevlileri
peyderpey başka illere kaydõrõlarak olağan halin geçerli olduğu illerde çalõşmõş
görevliler bölgeye gönderilmelidir.

•

Köye dönüş yapmak isteyenlere istatistik amacõyla form doldurulmaktadõr. Ancak
formlarda iddia edildiği gibi, “köyümüzü PKK yaktõ, devletten hiçbir yardõm
almadan kendi imkanlarõmõzla dönmeyi kabul ediyoruz” gibi ifadeler yer
almamaktadõr. Sadece göç nedenleri sorulmaktadõr. Bunlar arasõnda iş bulmak,
çocuklarõn eğitimi, daha iyi hayat şartlarõ, köy içi huzursuzluk, sağlõk, terör ve kan
davasõ gibi nedenler yer almaktadõr.

•

Köy koruculuğu sistemi planlõ bir şekilde tasfiye edilmelidir. Mevcut korucular
silahsõzlandõrõlarak uygun yerlerde istihdam edilmeleri, yaşlõ olanlarõn yasal bir
düzenleme ile emeklilikleri sağlanmalõdõr.

•

Terör daha çok işsiz ve umutsuz insanlardan destek bulmaktadõr. Bugüne kadar
birçok defa açõklanan ancak gerçekleştirilemeyen ekonomik paketler bölge
halkõnõn devlete güvenini sarsmõştõr. Bölge ekonomisinin canlandõrõlmasõ ve
işsizliğin ortadan kaldõrõlabilmesi için imkanlar ölçüsünde kamu ve özel sektörün
işbirliği ile bölgeye daha çok yatõrõm yapõlmalõdõr.

•

İnsan Haklarõ İl Kurulu üst düzey kamu görevlileri ile sivil toplum örgütleri
temsilcileri arasõnda bir buluşma platformu oluşturmaktadõr. Ancak kurul ilk
toplantõsõnõ Komisyon üyelerinin ziyareti vesilesiyle yapmõştõr. İl Kurulu
toplantõlarõnõ düzenli olarak yapmalõ, bir yandan insan haklarõ alanõndaki
uygulamalar incelenip etkin tedbirler alõnõrken, öte yandan devlet ile sivil toplum
örgütleri temsilcileri arasõnda bir iletişim platformu oluşturmalõdõr.

•

Devlet Güvenlik Mahkemelerine atanacak hakim ve savcõlara terör suçlarõ
hakkõnda yeterli eğitim verilmelidir.

•

Geniş kapsamlõ bir pişmanlõk yasasõnõn çõkartõlmasõ bölge barõşõ ve terörün
yaralarõnõn sarõlmasõ açõsõndan gerekli görülmektedir.

•

Sokak çocuklarõ bölge için önemli bir sorundur. Alõnan tedbirler yetersiz
olduğundan birçok çocuk suça yönelmektedir. Terörün azalmasõnõn ardõndan
hõrsõzlõk, kapkaç, yaralama gibi adi suçlarda artõş olmasõ dikkat çekicidir. Bu tür
suçlarõ işleyenler arasõnda çocuklarõn oranõnõn oldukça yüksek olduğu dikkate
alõndõğõnda iş adamlarõ, sivil toplum örgütleri ve kamu yöneticilerinin işbirliği ile
mevcut ve potansiyel çocuk suçlularõn õslahõna yönelik acilen somut adõmlar
atõlmasõ gerektiği görülür. Özellikle SHÇEK’e bağlõ yetiştirme yurtlarõnda sivil
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toplum örgütlerinin de desteğiyle acilen iyileştirmelere gidilmeli, ayrõca kadro
bakõmõndan da yetersizlikler giderilmelidir.
•

Diyarbakõr Ceza İnfaz Kurumlarõ ve Tutukevleri İzleme Kurulu 5 Nisan 2002’den
heyetin ziyaret tarihlerine kadar Diyarbakõr ve ilçelerinde bulunan cezaevlerine 26
ziyaret gerçekleştirmiştir. Kurul etkin bir şekilde çalõşmaktadõr. Cezaevleri
hakkõndaki şikayetlerde ilk olarak Kurul ile irtibat kurulabilir, çözüm bulunamayan
daha ciddi sorunlar için TBMM İnsan Haklarõnõ İnceleme Komisyonuna
başvurulabilir.

•

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üye yapõsõnõn bu dönem çok büyük ölçüde
yenilendiği gerçeği dikkate alõnõrsa Meclis’in diğer komisyonlarõnõn da bölgeye
ziyaretler yapmalarõ, bölge sorunlarõnõn yerinde görülmesi ve çözüm önerileri
iletilmesi konusunda faydalõ olacaktõr. Bu tür ziyaretlerin ardõndan bölge
sorunlarõnõn çözümüne yönelik yasal çalõşmalara hõz verilmelidir.
EKLER
1. Merkezi Köy Uygulamalarõ Hakkõnda Bilgi Notu
2. Diyarbakõr 2 Nolu Cezaevi Müdürlüğü Brifing Dosyasõ
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5. Köye Dönüş Yapmak İsteyen Ailelerin Doldurduğu Form Örneği
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