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1. Sözde KCK davaları

Sözde “KCK davaları”

Cihan Aydın, Diyarbakır barosu

I.SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI VE SEYRİ

Bu soruşturma Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne yapıldığı iddia edilen bir telefon ihbarı ile 
başlatılmıştır. 14.02.2007 tarihinde yapıldığı iddia edilen ihbarda, daha sonra bir trafik kazasında 
yaşamını yitiren Cihan Deniz’in; “PKK adına herkesi yönlendiriyor, eylemlere katılmak için. Başka  
illeri de organize ediyor. Halkı sokağa dökmeye, isyana çağırıyor. Telefon numarası 0537 968  
0013”  Bu ihbar üzerine aynı gün TEM Şube Müdürlüğü Özel Yetkili C. Savcılığına telefonun 
dinlenmesi ve teknik takibe alınması için talepte bulunuyor, C. Savcılığı da Ağır Ceza Hakiminden 
talepte bulunuyor. Ağır Ceza Hakiminin 16.02.2007 tarihli kararı ile soruşturma resmen başlamış 
oluyor.

Daha sonraki tarihlerde Cihan Deniz ile telefon görüşmesi yapan hemen herkesin telefonları da, 
aynı gerekçe ve prosedür izlenerek dinlenmiştir. 2 yılı aşkın bir süre ile onlarca kişinin telefonları 
dinlenmiştir. Bununla da yetinilmeyip DTP MYK kararı ile kurulan ve ataması yapılan Ekoloji ve 
Yerel Yönetimler Komisyonunun çalışma ofisi de hem kamera ile izlenmiş, hem de bu ofis içerisinde 
yapılan tüm görüşmeler dinlenmiştir. Komisyonun çalışma ofisi 1’er haftalık Hakim kararları ile 6 
haftayı aşkın bir süre boyunca dinlenmiştir. Ofise girip çıkan hemen herkes iddianamede sanık 
olmuştur. 

Bu operasyonlar sonucunda binlerle ifade edilen sayıda gözaltı ve tutuklamalar yaşanmıştır. DTP ve 
BDP’nin siyasal faaliyetleri adeta ceza soruşturmalarının hedefi haline getirilmiştir. Bu gün itibariyle 
Şırnak KCK davası, Batman’da yakalananların yargılandığı 2 tane KCK davası, Mardin KCK davası, 
Van KCK davası, Adana’da yakalananların yargılandığı iki tane KCK davası, Mersin KCK davası, 
Gaziantep KCK davası açılmış olup yargılamaları halen devam etmektedir. Siirt’te yine KCK davası 
adı altında yakalananların davası aradan geçen 6 aya rağmen hala soruşturma aşamasındadır. Aynı 
şekilde Kars ilinde yapılan operasyon’da bütün il yönetimi tutuklanmış olup davaları henüz 
açılmamıştır. Yukarıda belirtilen ve davaları açılan dosyaların orijinini de bu dava dosyası 
oluşturmaktadır. Zira iddianamelerde yazım ve kullanılan dil aynı olup, önemli oranda benzerlik 
taşımaktadır. Belirtilen davalar dilekçemizin konusu olmadığından ayrıntıya girme gereği 
duymamaktayız. Dikkat çekmek istediğimiz husus KCK adı altında DTP ve kapatıldıktan sonra BDP 
ve DTK mensuplarına yönelik başlatılan gözaltı ve tutuklama operasyonlarının lokal olmadığı, 
aksine genel bir kararın uygulanması neticesinde bir çok ilde yapıldığına ve davalar arasındaki 
benzerlik hatta aynılıktır. 



a. Operasyonun Başlaması 

DTP(kapatma kararından sonra BDP) operasyonu 14 Nisan 2009 tarihinde 60 kişiden oluşan DTP 
yönetici ve üyesinin eş zamanlı olarak evlerine veya kaldıkları yerlere sabah saat 05.00 sıralarında 
baskın yapılarak başlamıştır. Saatlerce süren aramalardan sonra çok sayıda bilgisayar, flash disc, 
yazılı doküman, CD, kitap ve benzeri eşyaya el konulmuş,  60 kişi gözaltına alınmıştır. 4 gün 
gözaltında tutulduktan sonra Mahkemeye çıkarılmış, 53 kişi tutuklanmıştır. Ardından Haziran, Eylül 
ve son olarak da 24 Aralık 2009 tarihinde yine aynı soruşturma kapsamında aynı şekilde 
operasyonlar düzenlenmiş, tutuklu sayısı bu operasyonlarla 103’ü bulmuştur. 

b. Soruşturma Süreci

Soruşturma başından sonuna kadar gizli bir şekilde yürütülmüş, avukatların ve tutuklanan kişilerin 
kendilerine yönelik suçlamaları öğrenmeleri ve bu suçlamalara karşı savunmalarını yapmaları 
engellenmiştir. Gizlilik kararına karşı yapılan itirazlar da reddedilmiştir.

Soruşturma süresince defalarca tutuklama kararına itiraz edilmiş, ancak tüm itirazlar mahkeme 
tarafından reddedilmiştir. Tutuklu müvekkillerimizden sadece Sur Belediye Başkanı Abdullah 
Demirbaş sağlık sorunları nedeni ile uzun uğraşlar sonucu tahliye edilmiştir. 

Nihayet ilk operasyon tarihinden yaklaşık 14 ay sonra Haziran 2010 tarihinde hazırlanan iddianame 
Mahkemeye sunulmuştur. Mahkeme 366 klasör ek belge ve 7580 sayfalık iddianameyi bir hafta 
içinde kabul etmiş ve yargılamanın 18 Ekim 2010 tarihinde yapılmasına karar vermiştir. 

c. Bu davada yargılananların profili

1- Bu davada yargılananların önemli bir kesimi 1980 ve 90’lı yıllarda ağırlıklı olarak “PKK’li 
olmak” ve “PKK ile ilişkide bulunmaktan” dolayı tutuklanmış, 24–20–15 veya 10 yıl gibi uzun 
süreler cezaevlerinde kalmışlardır. 2000 yılları başı itibariyle gerçekleşen tahliyelerden sonra 
toplumsal, sosyal, kültürel, akademik, siyasal çalışma ve etkinlikler içinde yer almışlardır. 

2- Demokratik Özgür Kadın Hareketi’nin (DÖKH), yasal ve meşru çalışmalarında yer almış, 
kadına yönelik ayrımcı uygulama ve davranışların ortadan kaldırılması için çaba harcayan kadınlar,

3- Demokratik Toplum Kongresinin Kurucuları, eş başkanı, divanı, (eski milletvekili) yönetici 
ve çalışanları, bu davada yargılananların önemli bir kesimini oluşturmaktadır. 

4- Birçok kez kapatılarak büyük baskı ve zorluklara rağmen demokratik siyasette ısrar eden 
ve bu ısrarın somut ifadesi olarak her seferinde yeniden kurulan, kurumsallaşan, geleneğin son 
partisi olan DTP eş başkan yardımcıları, MYK ve PM üyeleri, Genel Merkez saymanları, seçim 
komisyonları, merkezi Komisyon çalışanları ile il-ilçe başkanları-yöneticileri ve üyeleri de 
yargılananların ciddi bir sayısını oluşturmaktadır.

5-Demokratik özgür belediyecilik modelinin yaşama geçirilmesinde önemli rol oynayan 
Yerel Yönetimler Komisyonunun üyeleri,

6-Halkın ezici çoğunluğunun oylarıyla seçilmiş DTP ve BDP’li eski ve yeni belediye 
başkanları, (Toplam 22 Eski ve yeni belediye başkanı: 14 tutuklu, 8 tutuksuz)

7-Seçilmiş İl Genel Meclis Başkanları ve üyeleri,

8- Belediye Meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, belediye bürokrasinin farklı 
kademesindeki daire başkanları ve belediye çalışanları,
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9- İnsan Hakları Derneği Başkanı, yönetici ve üyeleri,

10-Avukatlar,

11- Akademisyenler,

12- Sivil toplum örgütlerinin Başkan, Yönetici ve üyeleri,

13- Sendikaların üye ve çalışanları, 

14- Yerel TV yöneticisi ve gazete çalışanları,

15- Yerel, kültürel ve çevreci dernek yönetici ve çalışanları,

16- Mahalle, belde, ilçe ve il meclis üyeleri ve çalışanları,

Yukarıda kısaca profillerini ortaya koymaya çalıştığımız yargılanan kişilerin ortak noktaları; mevcut 
iktidara, uygulamalarına ve Kürt sorunu konusundaki politikalarına muhalif olmalarıdır. 

Söz konusu soruşturma 2007 yılında başlamıştır. 2007 yılından bu yana aralarında tutukluların da 
bulunduğu çok sayıda kişinin telefonları yaklaşık 2 yıl boyunca dinlenmiştir. Bunun yanı sıra, DTP 
yerel yönetimler komisyonu çalışma ofisi, şüphelilerin açık alanlarda yaptığı çeşitli görüşme ve 
konuşmaları da “ortam dinleme” adı altında kayıt altına alınmış ve dosyaya delil olarak 
sunulmuştur. 

Yine dosyada sanıklar aleyhine kimlikleri gizli olan “gizli tanıkların” ifadeleri de bulunmaktadır. 

Bu soruşturmada bugüne kadar yaşanan  bir çok hukukdışı tutum, davranış ve yaklaşımlar nedeni 
ile bundan sonra da bu tutum ve davranışların yaşanacağından derin bir endişe duymaktayız. 
Nitekim müvekkillerimizin gözaltına alınma biçimleri, mahkeme önüne çıkarılırken ellerinin 
kelepçelenerek teşir edilmeleri, 16 aya yakın bir süredir bir mahkeme önünde çıkarılmadan tutuklu 
bulunmaları, gizli olduğu belirtilen soruşturmaya rağmen müvekkillerimize yönelik kimi isnatların, 
kimi medya organlarına servis edilmesi, yine telefon ve ortam dinlemeleri neticesinde elde edilen 
kayıtlarda soruşturma ile ilgisi olmayan ve özel yaşamı ilgilendiren kimi beyanların iddianamelere 
konulması gibi çok sayıda hukuk ve etik dışı tutum ve davranışlara tanık olduk. Bu sorumsuz 
davranış ve yaklaşımlara karşı sorumlular hakkında ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur. 

• PKK yerine PeKeKe demek,

• Irak Fedaral Kürdistan Bölgesine giden herkes Kandile gitmiştir,

• Yurtdışına çıkan herkes mutlaka Sabri Ok ile görüşmeye gitmiştir,

• Sınırötesi operasyona karşı yapılan faaliyet ve eylemler örgütsel faaliyetlerdir,

• AİHM’e dava götüren avukatlar örgüt sempatizanı avukatlardır, aldıkları tazminatları da 
örgüt ile paylaşmışlardır,

• TBMM’ye ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dilekçe göndermek 

• Türkiye’deki insan hakları ihlallerine karşı yurtiçinde ve yurtdışında lobi faaliyetleri 
yürütmek tümüyle örgütsel bir faaliyettir,

• Belediyeler arasında eşgüdümü sağlamak üzere DTP MYK kararı ile oluşturulan Ekoloji ve 
Yerel Yönetimler Komisyonunun tüm faaliyetleri örgütsel faaliyetlerdir, bu komisyonda 
çalışan herkes de örgüt yöneticisidir,

• Başbakanın Diyarbakır’a gelişini protesto etmek,
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• Seçim komisyonu oluşturmak suretiyle Belediye başkanlarını belirlemek,

• Öcalan’ın doğum günü etkinliklerini düzenlemek ve katılmak

• Ölen örgüt mensuplarının cenaze törenlerine katılmak ve onların ailelerine destek vermek,

• İl genelinde 8 Mart, 21 Mart, 1 Eylül gibi toplantıları organize etmek, 

• Hasankeyf’e yapılacak barajın yapılmasına engel olmak için etkinlikler düzenlemek,

• Belediye personellerinin gönüllü olarak verdikleri aidatları, zorla para toplamak ve KCK’ye 
aktarmak şeklinde kriminalize etmek

• Belediye başkanlarının üyesi oldukları partiye ödedikleri aidatlar 

• Merkezi bir kararla Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılmamak

• Operasyonları protesto etmek amacıyla yapılan canlı kalkan eylemleri 

• Açlık grevi eylemleri

• Abdullah Öcalan'a hücre cezası verilmesi ve saçlarının kesilmesi ile ilgili eylemler

• Abdullah Öcalan’ın yakalandığı gün olan 15 şubat eylemleri

• Gençlik kampları ve kültürel görünümlü örgütsel faaliyetler

II. İDDİANAMENİN KABULÜ

14 ayı aşkın bir süre devam eden hazırlık soruşturması nihayet 18 Haziran 2010 tarihinde 
iddianamenin kabulü ile soruşturmanın gizliliği kararı da kalkmıştır. Mahkeme 10 gün içinde 7586 
sayfa iddianame ve 366 klasörden oluşan eklerini incelemiş ve iddianamenin kabulüne karar 
vermiştir. İddianame daha kabul edilmeden, basına servis edilmiş müvekkiller hakkında bazı 
spekülatif bilgiler basında boy boy yer almıştır.  İddianame avukatlardan ve tutuklu sanıklardan 
önce basına verilmiştir. 

III. YARGILAMANIN BAŞLAMASI VE YARGILAMA SIRASINDA YAŞANAN SORUNLAR

14 Nisan 2009 tarihli operasyondan tam 18 ay sonra ilk duruşma, 18 Ekim 2010 tarihinde 
başlamıştır. Dava, müvekkillerin kimlik ve sosyal durumlarının tespiti ile başlamıştır. Müvekkiller 
kimlik tespitleri sırasında Kürtçe konuşmak istemişlerdir. Ancak mahkeme, müvekkillerin bu isteğini 
reddetmiş, müvekkillerin kimlik tespitleri, dava dosyası içinde bulunan daha önceki bilgiler dikkate 
alınarak yapılmıştır.    

Sonrasında müvekkillerden Hatip Dicle söz alarak (Türkçe) hem davaya ilişkin genel bir takım 
değerlendirmelerde bulunmuş, hem de mahkemenin bundan sonraki seyri konusunda tüm 
arkadaşları ile birlikte aldıkları karar doğrultusunda mahkemede izleyecekleri tutum konusunda 
Mahkemeye bir sunum yapmıştır. Sayın Dicle, yargılamanın bundan sonraki aşamalarında tüm 
tutuklu arkadaşlarının ortak hazırlamış olduğu ve iddianameye cevap niteliğinde olan yazılı bir 
beyanlarının olduğunu, bunu Kürtçe okuyacaklarını, sonrasında da Türkçe olarak yine kendileri 
tarafından okunacağını belirtmiştir. Mahkemenin bu konuda sağduyulu bir yaklaşım göstermesini 
talep etmiştir. 

Ardından iddianamenin okunup okunmaması sorunu gündeme gelmiştir. Gerek müvekkillerimiz 
gerekse de biz müdafilerin, iddianamenin okunmasının zaman kaybından öte bir yarar 
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sağlamayacağı, çünkü yargılamanın tüm taraflarının bu iddianameyi okudukları ilkesel olarak 
gerekli ve zorunlu olduğu belirtilmiştir. Nitekim yargılamanın tarafları olan savcının esasen 
iddianameyi hazırladığı, mahkemenin iddianamenin kabulüne karar vermekle iddianameyi 
incelediği, sanıklara ve müdafilerine iddianamenin tebliğ edildiği, zaten sanık ve vekillerinin 
iddianamenin okunmasına gerek olmadığını belirttiklerini mahkemenin dikkatine sunmuştur. 
Ancak tüm bu talep ve tartışmalara rağmen mahkeme iddianamenin özet olarak okunmasına karar 
vermiştir. Bu kararla birlikte 11 gün boyunca iddianamenin özetlenmesi ile başlamıştır.  

İddianamenin özetinin okunmasından sonra müvekkillerimizin ifadelerine sıra gelmiştir. Tüm 
Müvekkillerin ortak olarak hazırladıkları iddianameye cevap niteliğindeki savunmayı Kürtçe 
okuyacaklarını söylemeleri üzerine mahkeme, bu talebi reddetmiştir. Mahkeme red gerekçesini 
müvekkillerin soruşturmanın diğer aşamalarında müvekkillerin Türkçe ifade vermeleri, CMK’nın 
202. maddesini ve AİHM’nin Mehdi Zana/Türkiye davasında vermiş olduğu kararı gerekçe 
göstermiştir. Yani müvekkillerimizin Türkçe bilmeleri, Kürtçe ifade vermelerine engel olmuştur.

Mahkemenin red kararı üzerine meslektaşlarımız söz alarak, dünya ve özellikle Avrupa Birliğine üye 
ülkelerdeki uygulamaları mahkemenin dikkatine sunmuştur. Yine Türkiye Cumhuriyetinin kurucu 
antlaşması olan Lozan Antlaşmasının 39. maddesine atıfta bulunarak mahkemenin bu kararını 
tekrar gözden geçirmesini talep etmişlerdir. Ancak tüm bu taleplere rağmen mahkeme, kararında 
vazgeçmemiştir. 

Mahkemenin bu tutumu karşısında özellikle Lozan Antlaşması konusundaki çalışmaları ile bilinen 
Prof. Baskın Oran, müvekkillerimizin Lozan Antlaşmasına göre Mahkeme önünde Kürtçe ifade verip 
veremeyecekleri konusunda görüşlerini sunması için savunma tarafınca uzman bilirkişi olarak 
dinlenmesini talep etmiştir. Ancak mahkeme tüm ısrarlara rağmen, Sayın Oran’ın uzman bilirkişi 
olarak dinlenmesi yönündeki talebimizi de reddetmiştir. Gerekçe olarak da bu konu bilirkişi 
açıklamasını gerektirecek nitelikte bir konu değildir, Mahkeme bu konuyu çözüme kavuşturacak 
bilgi ve donanıma sahiptir.

Sonuç olarak Mahkeme müvekkillerin Kürtçe ifade vermelerini kabul etmemiştir. 18 ay boyunca bir 
mahkeme önüne çıkarılmayan müvekkiller, maalesef 18 ayın sonunda da mahkeme önünde 
kendilerini savunma olanağından yoksun bırakılmışlardır. 

IV. DAVANIN ARKA PLANI VE KÜRT SİYASİ HAREKETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Bu davanın arka planını anlamak için 2004 ve 2007 seçimlerinde ortaya çıkan sonuçların iyi 
okunması gerekmektedir. 2004  mahalli seçimlerinde AKP’nin Kürt illerinde bir önceki seçim baz 
alındığında oy oranın da ciddi bir artış gözlenmiştir. AKP Van ve Siirt Belediye başkanlıklarını 
DTP’den almıştır. Bu atmosferin rüzgarına kapılan AKP, 2007 seçimlerinde Diyarbakır ve Tunceli’nin 
belediye başkanlıklarını almak konusunda hedef belirlemiştir. Bizzat Başbakan Erdoğan, “Diyarbakır 
ve Tunceli’yi istiyorum” diye birkaç defa medya önünde beyanda bulunmuştur. Ancak 2007 Mart 
seçimlerinde işler hiç de AKP’nin istediği gibi gitmemiştir. AKP Tunceli ve Diyarbakır’ı kazanması bir 
yana Siirt ve Van seçimlerini de kaybetmiştir. DTP,2004 seçimlerinde 50 olan belediye başkanlığı 
sayısını 2007 seçimlerinde 99’a çıkarmıştır. Bu yenilgi AKP açısından büyük bir düş kırıklığına neden 
olmuştur. Bu gelişme üzerine, AKP bir “cadı avı” başlatmış, legal siyaset yürüten Kürt’lere yönelik 
tutuklama furyasının startını vermiştir.  

Yine Kürt sorunu konusunda hükümete ve özellikle de başbakana danışmanlık yapan kişilerin de bu 
operasyonlarda büyük bir katkısının olduğu yönünde Türkiye kamuoyunda yürütülen tartışmaların 
da önemli ölçüde haklılık payı vardır. Nitekim zaman zaman danışmanlık görevi üstlenen bu 
kişilerin çeşitli medya organlarında demeçler verdikleri gözden kaçmamıştır. Bu kişiler; sivil 
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siyasetçilerin KCK adı altında örgütlendikleri, alternatif bir devle mekanizması kurmaya çalıştıkları, 
tüm sivil siyaseti bu çekirdek grubun yönettiği, dolaysıyla bu grubun tasfiyesi durumunda, sivil 
siyaset alanının Kürtler açısından daha da genişleyeceği gibi bir tez üzerine durmaktadırlar.

Bu tutuklama furyasının gözden kaçmayan bir diğer yönü ise Ergenekon ve ordu içindeki kimi 
yasadışı oluşumlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar nedeni ile bir kamuoyunda bir denge 
sağlamaya yöneliktir. Nitekim Ergenekon ve ordu mensuplarına yönelik gerçekleştirilen 
operasyonlardan hemen sonra Kürt siyasetçilere yönelik operasyon yapılmıştır. Hükümet bu 
şekilde ulusalcı ve milliyetçi çevrelerden gelen tepkileri dindirmeye çalışmıştır.    

V. BU DAVANIN KÜRTLERDE YARATTIĞI ALGI

Bu davanın hedefi hiç kuşkusuz Kürtler adına siyaset yapan sivil siyasetçiler ve seçilmiş Kürt 
siyasetçileridir. Hükümetin Kürt sorunu konusundaki sivil arayışları dile getirdiği bir dönemde, 
söylemlerinin tam aksine sivil siyaset alanına yönelik olarak gerçekleştirdiği bu operasyon ve 
tutuklamalar, Kürt sorununun sivil çözüm arayışlarına hiç kuşkusuz büyük bir darbe vurmuştur. 
Aynı zamanda hükümetin sivil çözüm arayışlarında samimi olmadığı yönünde haklı bir kaygıya 
neden olmuştur.

Son birkaç yıldır yargı kıskacına alınan Kürt sivil siyaseti güçsüzleştirildikçe, doğal ve kaçınılmaz 
olarak silahlı mücadelenin güç kazanacağı gerçeğinin hükümet tarafından yeterince algılanmadığı 
anlaşılmaktadır. Bu durum ya hükümetin sorunun çözümü konusunda bir projesinin olmadığı ve bu 
konuda samimi olmadığı, ya da sorunun kavrayamadığı, dolaysıyla uygun çözüm yöntemleri 
konusunda da bir perspektife sahip olmadığı sonucunu çıkarmak pekâlâ mümkündür. 

Yine 30 yıllı aşan soruna yönelik “asayiş eksenli” yaklaşımlar, Kürt sorununun çözümsüzlük 
sarmalında dönüp durmasının temel sebebi olduğundan hiç kuşku yoktur. Ancak son birkaç yıldır 
asayiş eksenli yaklaşımın yanında yedek güç olarak yargının da devreye girdiğini görmekteyiz. Bu 
dava ile doruğa çıkan bu yargı kıskacı,  Kürtler ile devlet arasında zaten pamuk ipliğine bağlı olan 
“yurttaşlık bağını” gittikçe daha da zayıflatmaktadır.   Nitekim yargının şiddete başvurmayan, 
şiddet çağrısı yapmayan hemen tüm fiillerini cezalandırmaya dönük yaklaşımı, Kürtlerin 
bilinçaltında “devletten kopuş” yönünde algıya yol açmaktadır. Devlet, adı ister KCK ister başka bir 
şey olsun, Kürtlerin sivil siyaset arayışlarını teşvik edeceği, cesaretlendireceği yerde, tutuklaması ve 
cezalandırması akıl karı bir yaklaşım değildir. Bir müvekkilimizin duruşma sırasında söylediği şu söz 
bu açıdan son derece önemlidir. Müvekkillerimizden Sayın Hatip Dicle; “ben KCK sözleşmesini ilk 
defa bu soruşturma ile gördüm, okudum ve bilgi sahibi oldum. Ancak beğendim. Bir örgüt (PKK’yi 
kastederek) kendini değiştirip dönüştürmek ve sivilleştirmek için ancak bu kadar çaba gösterebilir. 
Devletin de bunu teşvik etmesi gerekir” sözü aslında önemli ölçüde meseleyi ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak bu dava ile ulusal ve uluslar arası gündeme gelen Kürtlere yönelik yargı kıskacı, Kürt 
sorunu konusunda aynı zamanda bir yol ayrımına işaret etmektedir. Yargı kıskacının bu şekilde 
devam etmesi durumunda, Kürtlerin sivil siyaset arayışlarının nafile bir çaba olduğu algısına neden 
olacaktır. Bu algının sonucu da, yeniden şiddet sarmalına dönme gibi tehlikeli ve istenmeyen bir 
sürecin kapılarının açılmasına yol açabilecektir. Bu nedenle bu hatadan derhal dönülmesi için 
gerekli hukuksal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 
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