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TMK MAĞDURU YA DA 'TAŞ ATAN' ÇOCUKLAR

Muharrem Şahin, Diyarbakır barosu

Türkiye'nin hepimiz tarafından az çok bilinen ciddi ve temel sorunları vardır.  Bunların başında 
Kürtlerin temel hak ve özgürlüklerini talep etmeleri gelmektedir. Bu taleplerin karşılanması için 
verilen mücadele neticesinde en çok hak ihlaline uğrayan ise çocuklardır. Bunun somut örneği 
basının tabiriyle 'Taş Atan çocuklar'dır. Bu çocuklar, kendi deyimleriyle haklarını istiyorlar, yani 
diğer yaşıtlarımız gibi oyun oynamak istiyoruz, ana dilimizi öğrenmek ve okumak istiyoruz diyorlar. 
Oysa Türkiye, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları sözleşmesi başta olmak üzere pek çok uluslararası 
sözleşmeye taraf olmasına rağmen pratikte bunları uygulamamaktadır. 

Bu sözleşmelerin tümünde 18 yaşına kadar olan herkes çocuk sayılmaktadır. Türkiye`de uzun yıl-
lardır, Çocuk Mahkemeleri kurulmasına rağmen devletin 'terör suçluları', 'örgütlü suçlular' dediği, 
bizim de politik, siyasi şüpheli ve sanık dediğimiz çocuklar, Özel Yetkili Mahkemelerde ( Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri ) yargılanmaktaydılar. Başta Diyarbakır olmak üzere Kürtlerin yasadıkları 
bölgelerde her gün onlarca çocuk gözaltına alınıyordu, bunların bir kısmı tutuklanıyordu, bir kısmı 
da serbest bırakılıyordu. 2008 ise bu durum daha bir yoğunluk kazandı.  Başbakan Recep Tayyip 
ERDOGAN`ın Diyarbakır`a gelişinde protesto edilmesi nedeniyle bir hafta içerişinde sadece benim 
dosyalarını takip ettiğim 24 çocuk tutuklandı. Aileleriyle şıkça yapılan görüşmelerden sonra sivil 
toplum örgütleri, sanatçı ve  yazarların çocukların tutuklanmalarını kamu oyunda tartışmaları 
sonucunda 6008 sayılı yasa ile değişiklik yapıldı. 

Yasa değişikliğine değinmeden önce daha önceki yargılamalara ilişkin avukatlıklarını yaptığımız  bir 
kaç dosyaya ilgili örnekler vermek istiyorum. Müvekkillerden Ferit GÜLCÜ; polise taş attığı gerek-
çesiyle gözaltına alınıp tutuklandı, yargılama sonucunda, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt 
adına suç islemesi nedeniyle 7 yıl 6 Ay,  örgüt propagandası nedeniyle 1 yıl, Gösteri ve toplantı 
Yasasına muhalefet etmekten 5 yıl ceza aldı. Toplamda 13 yıl 6 Ay ceza aldı. Çocuk olması nede-
niyle sonuç olarak 7 yıl 5 Ay 10 Gün ceza aldı.

Resul SAVUR; Ferit GÜLCÜ' nün aldığı cezalara ek olarak, bayrak indirmekten 1 yıl ceza aldı. Top-
lamda 14 yıl 6 ay ceza aldı. Yine çocuk olması nedeniyle cezası 8 yıl 4 aya indirildi. Her ikisinin aldığı 
cezalar Yüksek Mahkeme (Yargıtay) tarafından onandı. Başka bir müvekkilimiz Mehmet Salih 
TAGIL polis otosuna patlayıcı madde attığı gerekçesiyle 2 yıl tutuklu kaldı. Mehmet Salih TAGIL`in 
yargılandığı eylem nedeniyle Mekin KAR isimli başka bir müvekkilimiz başka bir mahkemede yargı-
landı, bu hususu defalarca mahkemeye izah etmemize rağmen 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra ancak 
serbest bırakıldı.

Burada esas olan sudur, tek bir olay, bir basIn açıklaması veya gösteri nedeniyle 2, 3, 4 hatta 5 ayrı 
suçtan cezalar verilmektedir. Diğer bir husus örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işle-



medir. Bu konuda Anayasa Mahkemesi 1991/18 E, 1992/ 20 K. Sayılı Kararına göre yapılacak 
eylemin örgüt tarafından açık ve belirli bir kişiye veya kitleye yapılmalıdır. Ya da eylemi yapacak 
olan bu durumdan örgütü haberdar etmesi gerekir. Bu iddiaların hiç biri ispatlanmadan yerel 
mahkemeler ceza vermektedir. Yargıtay da yerel mahkeme kararlarını onaylamaktadır. Bu sadece 
çocuklar için değil büyükler için de uygulanmaktadır. Olaylar ve etkinlikler sırasında göz altına 
alınan çocukların büyük bir kısmı kaba dayak ve kötü muameleye maruz kalmaktadırlar. Yine 
cezaevlerinde tutulma koşulları asgari standartların çok altındadır. Yasal değişiklikle birlikte tüm 
çocuklar serbest bırakıldı.

6008 Sayılı yasayla yapılan değişikliklerle çocuklar artık Özel Yetkili Mahkemelerde yargılanamaya-
caklar. Özel Yetkili Mahkemelerde Terörle Mücadele Yasası nedeniyle ceza artırımına 
gidilemeyecek. Gösteri yasasi nedeniyle alacakları cezalar ertelenebilecek. Ama örgüt üyeliğinden 
yargılanmalarına Çocuk mahkemelerinde devam edilecektir. 

Müvekkilim Mehmet Salih TAGIL cezaevindeyken insan hakları savunucularına yazmış olduğu 
mektubu izinle paylaşmak istiyorum.

Merhaba Degerli Insan Haklari Savunuculari!

Biz tutuklu cocuklarla ilgili bir kampanya baslattiginizi duydum, öncelikle kendi adima tesekkürle-
rimi suuyorum.Cünkü bu calismayi cok öpnemli buluyorum. Türk hukuk tarihinin kara lekesi olacak 
olan durumumuzun gercekten gündemlestirilmesinin demokrasiye cok büyük bir katki sunacagi 
kanisindayim. Öncelikle tutukluluk durumum ve dosyamin icerigiyle ilgili özet olarak yazmak isti-
yorum. 28 Ekim 2008 tarihinde evime yapilan baskin sonucu göz altina alindim. Karakola götürül-
dügümde bir anda etrafim resmi giysili belinde tabancalari bir sürü polis sardi. Gözlerinde bir terö-
risti yakalamanin sevincini okuyordum.Bir sürü soru sordular, güya polise, panzere tas 
atmisim.Güya festivale katilip halay cekmisim, söylenen sarkilara eslik etmisim. Güya attigim taslar 
panzere isabet edip devlet malina zarar vermis ve tüm bunlar devletin bölünmez bütünlügünü, 
bölen bölücü eylemlermis. Ve daha onlarca soru, onlarca tekme tokat, onlarca nasihat. Ben tüm 
cocuklarlardan nefret eden o duygusuz yüzleri görüyordum. Sonra beni duvarinda " Adalet Mülkün 
Temelidir" diyen bir salona götürdüler. Yazinin üstünde bu devletin kurucusu Mustafa Kemal'in 
fotografi asiliydi.Ki ben onu aklimda bir kahraman, bir kurtarici, bir adalet dagiticisi olarak 
tanimistim. Simdi ise onun kurdugu bu salonda " devletin bölünmez bütünlügünü tehlikeye 
soktugum icin" tehlikeli bulunup, tutuklanma karari veriliyordu. Ben söylenen hicbir seyi 
anlamadan ellerim kelepcelenerek mahpushaneye getirildim. O pasli kilitler acildiginda icimi bir 
ürperti sariyordu.Sanki bütün bu kapilari sirf insani ürpertmek icin yapmislardi. Her tarafi demir ve 
betondan olustugu o mekanda ilk anlarim, benim hicbir zaman unutamayacagim olacak.

Daha sonra mahkemeye ilk götürüldügümde ben tahliye olmayi, annemin ve sevdiklerimin yanina 
dönmeyi beklerken biri agirlastirilmis ömür boyu müebbet olmak üzere iki kez müebbet bir kez 
üyelik ve daha sonra gittigim 10. mahkemede agirlastirilmis müebbet düstü ama halen müebbetle 
yargilaniyorum. Durumum özcesi böyle.

Simdi toplam 20 aydir cezaevindeyim. Tutuklandigimda 17 yasindaydim, simdi ise 19 yasimdayim. 
18'e bastigim gün elbiselerini topla, sen artik büyüdün dediler. Bunun icin ringe bindirip büyüklerin 
oldugu D Tipine getirdiler. D Tipine gelince gördüm ki ayni demirkapi tel örgü ve beton duvarlar, 
degisen sadece yüzlerdi. Simdi büyümüsmüyüm bilmiyorum yada büyümelimiyim ondanda emin 
degilim. Biz büyüdük ve kirlendi dünya, söylemi dogruysa ben hep cocuk kalmak istiyorum. Bunun 
icin her gün o cocukluik masumiyetimi büyütmeye calisacagim. Ama elbet o karar vericileri, ölü 
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sevicilerini, kalem kiricilari asla sevmeyecegim. Benim kuracagim dünyamda onlar asla olmayacak.

Sen tas atmissin diyorlar. Evet doğrudur tas attım. Eminim bu mektubu okuayack herkeste tas 
atmistir. Ve beni yargilayan savcida tas atmıştır. Keşke bunu kendisini de söyleyebilsem. İnsan 
sevmedigi birine tas atar. Öyle inaniyorum ki tas atan cocuklarin hepsi bu yüzden tas atmistir. Eger 
tas atmak suc ise ben kendimi onlarca kez ihbar ediyorum. Cünkü cocuklugumda hep oynadigimda 
arkadaslarimla yaptigim her kavgada tas atmisim. Eger panzere tas atmak suc ise buda suc olmali. 
Ben suc olduguna inanmiyorum. Belki bir tepki bir öfke olsada suc degil. Bana göre asil suc olan 
cocuklari öldüren, cocuklari bu karanlik dehlizlere sokmaktir. Ben cezaevinde sunuda anladim 
sorunu olan yalnizca ben degilim. Bütün Kürt cocuklari sorunlar yasiyorlar. Icinde büyüdügümüz bir 
savasin en büyük magduru oluyoruz. Her gün yasitlarim tutuklaniyorlar, ölüyorlar, öldürülüyorlar. 
Kürdistanda, Türkiye'de, Filistin'de, Afrika'da, Irak'ta ve Afganistan'da her gün onlarcasi acliktan, 
patlayan bombalardan ölüyor icimden gelen su duygumu sizlerle paylasmak istiyorum. Eger biz 
cocuklarin dünyalarini karartsalar, bu yer yüzünde hic kimse mutlu olmayacaktir. Bence insanliga 
yapilacak en büyük suc budur. Bu durumda en kabullendigim sudur; biz bütün insanlarin ortak 
degeri olan hukukla cezalandirmak istemeleri, bana göre böyle yapmakla bizimle beraber huku-
kuda cezalandirmis oluyorlar. Ben bundan daha korkunc bir sey göremiyorum.

Umuyorum ve diliyorum ki bu kocaman zulüm artik son bulur. Hic kimsenin gelecegini hic kimsenin 
cirkin niyetlerine alet etmemelidir. Ben tutuklanmadan önce lise son sinif ögrencisiydim. Simdi iki 
yildir okulumdan ve derslerimdem ayriyim. Benim gelecegim bu sekilde karatilmaya calisiliyor.

COCUKCA BIR MEKTUP OLMADIGINI BILIYORUM: Cünkü ben cocuklarin olmadigi bir hapisteyim 
artik, bir sairin sözleriyle bitirmek istiyorum. Cocuklar kosalim kosalim güzel günler görecegiz, 
sevincli günler, vapurlari maviliklere sürecegiz.

Güzel, sevincli, neseli gök yüzünün renkli ucurtmalarla doldugu özgür bir dünyada yasamak dilek-
lerimle.

M. Salih TAGIL

3


	TMK MAĞDURU YA DA 'TAŞ ATAN' ÇOCUKLAR
	Muharrem Şahin, Diyarbakır barosu


