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“Kürtler örneğinde sözde anti terör mücadelesi – 

Avrupa hukuk alanında pratikler”
Bonn, 10-12 Aralık 2010

Sonuç bildirgesi
Almanya'nın Bonn kentinde 10-12 Aralık 2010 tarihinde düzenlenen II. Hukuk Konferansının katı -
lımcıları; öncelikli olarak, Kürt kurumlarının ve şahsiyetlerinin Avrupa çapında kriminalize edilme-
leri karşısında derin kaygılarını ifade eder. 

Bu kriminalize politikaları- ki bunlar esasen 'anti-terörist' önlemler, sözde 'terörist örgüte' üyelikten 
yargılanma, örgütlerin yasaklanmaları, Ulusal ya da AB 'terör listelerine' alınmalarıdır- Kürt halkının 
örgütlenme hakkı ve ifade özgürlüğüne karşı ciddi ihlallere yol açmaktadır. 

Kürt kurumları ve aktivistleri hakkındaki 'terörist'  etiketi, Kürt toplumunun; kendi kaderini tayin 
hakkı ile sosyal, ekonomik, politik, medeni ve kültürel haklarının yerine getirilmesini - ki  bunlar  
uluslararası  hukukun genel  olarak  kabul  edilen  standartlarındandır  –  isteyen  meşru  taleplerini  
kriminalize etmektedir. 

Dahası,  Kürt  halkını  temsil  eden organizasyonların,  onların üyelerinin ve liderlerinin kriminalize 
edilmesi; Kürt halkına dayatılan adaletsizliğin ve uygulanan baskıların görmezden gelinmesine, yok 
sayılmasına yol açmakta hatta devam eden baskıları da meşru kılmaktadır. Terörist olarak krimina-
lize edilmeleri mevcut çatışmanın adil, müzakereye açık, barışçıl bir çözüm imkanını da ; çatışmanın 
bir tarafını cezalandırılması gereken ağır suçlular olarak göstermek suretiyle engellemekte, ortadan 
kaldırmaktadır. 

Bundan dolayı konferans katılımcıları; 

1. Türkiye'de bulunan savunma avukatlarının  ve  özellikle  de Öcalan'ın  avukatlarının  soruş-
turmaya, yargılanmaya ve cezalandırmaya maruz kalmalarından derin kaygı duymaktadırlar 
ve onlarla dayanışma içindedirler, 

2. Mahkemelerin,  'sözde  KCK'  yargılamalarında  anadilde  konuşma  hakkını  ihlal  etmelerini 
kınamaktadır,

3. 'Sözde  KCK  'yargılamaları,  delegasyonların  periyodik  bir  biçimde  duruşmaları  izlemesi 
yoluyla takip edilecektir, (İlki Ocak 2011'de olmak üzere) ve bu davada tutuklu olarak yargı -
lanan avukatlar cezaevinde ziyaret edilecektir, 

4. Türk yetkililerine (Başbakan,  Adalet ve İçişleri  Bakanlarına)  yukarıdaki  iki  konu hakkında 
görüşler yazılı olarak sunulacaktır, 

5. Yukarıda dile gelen argümanlar çerçevesinde; 

a. PKK ve Kongra-Gel'in listeden çıkarılmasını, AB listesinin iptal edilmesini ve bütün mağ-
duriyetlerin tazmin edilmesini,

b. PKK faaliyet yasağının kaldırılmasını ve ifade özgürlüğünün güçlendirilmesini ve

c. Bunun yerine AB ve Almanya'nın, herkesin özgür ve eşit koşullarda yaşaması için pozitif  
bir katkıda bulunmasını talep eder,

6. Bu taleplerin gerçekleşmesi  için ilgi  gösteren tüm hukukçularla Nisan 2011 de bir araya 
gelerek tartışmaları sürdürmeyi karar altına alır,



7. INTERPOL çalışma grubunun hem bilgi paylaşımı ve çeşitli başvuru yöntemlerinin tartışıl-
ması hem de pratik girişimlerde ortaklaşma amacıyla oluşturulmasını kararlaştırır, 

8. PKK'nin listeden çıkarılması talebiyle başlatılan İmza Kampanyasının, hukukçuların bireysel 
olarak imzalarıyla devam edilerek Mayıs 2011'de tamamlanmasını ve AB Konseyi'ne takdim 
edilmesini organize eder, 

9. Çalışma gruplarının koordinasyonunun ve dava dosyaları hakkında bilgi paylaşımının sağ-
lanması amacıyla hukukçular arasındaki iletişimin, konferansın organizasyonunu da gerçek-
leştiren MAF-DAD e.V tarafından yapılmasını rica eder, 

10. İstihbarat örgütü MI5'in Londra'da yaşayan Kürt toplumunun 16 önde gelen üyesinin, Kürt 
hareketiyle açıktan yürüttükleri destek çalışmaları dolayısıyla tehdit edilmelerine karşı derin 
kaygılarını seslendirir. Birleşik Krallık hükumetinden Kürt toplumunun üyelerini kriminalize 
etmeyi durdurmasını talep eder. Kaldı ki MI5'in tehditlerinin kritik bir zamana denk geldi-
ğine  dikkat  çeker  –  ki  Kürt  hareketi  silahlı  çatışmaya  kalıcı  bir  çözüm  bulabilmek  ve 
Türkiye'nin demokratikleşmesi için geniş bir yelpazede barışçıl inisiyatif almaktadır. Birleşik 
Krallık hükumetinin bu inisiyatifi  destekleme temelinde PKK'yi  kendi 'terörist listesinden' 
çıkarmasını ve böylece Türkiye'yi PKK ile siyasal müzakerelere girmesi için teşvik etmesini  
ister, 

11. Kürt  halkının maruz kaldığı  adaletsizliklerin ortaya çıkarılabilinmesi  için gerçekleştirilmesi 
önerilen Tribunal  Projesi  hakkında ön tartışmaların  yapılmasını  ve  ortak  bir  görüş  açığa 
çıkarmasını amaçlayan bir Çalışma Grubu oluşturur ve bu grubun en geç altı ay içinde taslak 
bir plan hazırlamasını karar altına alır.
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