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16 Nisan 2017 günü gerçekleşecek olan referandumla birlikte AKP yönetimindeki Türkiye, sadece 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteklerine göre hazırlanmış bir diktatörlüğe doğru yol alıyor:  Yasama, 

yürütme, ve yargının birbirlerini karşılıklı olarak denetlemek yerine tüm gücü elinde tutan bir devlet 

başkanının emri altında oldukları AKP usülü bir „başkanlık sistemi“nin parlamenter sistemin yerine 

geçmesi planlanıyor. Avrupa Konseyi'nin Venedik Komisyonu'ndan hukuk uzmanları 2017 yılı Şubat ayının 

sonunda referandumun gerçekleşmesi konusunda uyarıda bulunmuşlardı. Bu uyarının en önemli sebebi de 

2016 Haziran'ından bu yana yürürlükte olan olağanüstü hal nedeniyle oylama için demokratik bir 

çerçevenin oluşturulmasını sağlayacak kontrol mekanizmalarının mevcut olmamasıydı.  
 

Türkiye'de bir korku iklimi hüküm sürüyor, Kürtlerin yaşadığı bölgelerdeyse savaş. 

AKP hükümeti politikacıları, açıkça aşırı sağcı „Bozkurtların“ sembolik dilini kullanarak demokratik 

muhalefetin temsilcilerini terörle savaş bahanesi altında tehdit ediyor, yasaklıyor ve tutukluyor. 2016 yılı 

Haziran ayındaki darbe girişiminden bu yana 47.000'in üzerinde kişi tutuklandı. Binlerce milletvekili, 

belediye başkanı, hakim, savcı, avukat, gazeteci ve sendikacı sadece mesleklerini icra ettikleri için 

tutuklandı. 128.000'in üzerinde kişi işinden çıkarıldı, medya kurumları kapatıldı, dernekler -ki aralarında 

çeşitli hukuk dernekleri de var- yasaklandı. 
 

Şüphelilerin hakları kanun hükmünde kararnamelerle çok büyük oranda sınırlandı. Gözaltına alınanların ve 

tutukluların avukatlarıyla iletişim kurmalarına ancak beş günün sonrasında izin veriliyor ve bu görüşme 

gözetlenebiliyor. Dosyaların incelenmesine genelde izin verilmiyor. Açıkça hukuka aykırı ve sadece arzu edilen 

politik dilin belirlediği türden iddianameler ve hükümler gündemin tepesinde yer alıyor. Bağımsız bir yargı 

artık mevcut değil. An itibariyle yaklaşık 300 avukat tutuklu, toplamda 700 avukata karşı soruşturma ve 

kovuşturma açıldı. („Arrested Lawyers Initiativ“a (Tutuklu Avukatlar Birliği) göre 16 Şubat 2017 tarihindeki 

durum) 
 

41. Ceza Hukukçuları Kurultayı‘nın katılımcıları Türkiye'de tutuklu olan, demokrasi ve temel hak ve 

özgürlükler için mücadele eden meslektaşları ile dayanışma içinde olduğunu açıklıyor ve aşağıdakileri 

talep ediyor: 

• Tutuklu avukatların hemen serbest bırakılması  

• Hukuk devletine aykırı uygulamalarla şüpheli hakları kısıtlanan diğer tüm tutukluların hemen serbest 

bırakılması   

• Kendilerine karşı yürütülen soruşturmaların hemen durdurulması  

• Türkiye'deki hukuk derneklerine yönelik yasakların kaldırılması 
 

Almanya'da da  yasama, yürütme ve yargı hiçbir şekilde hukuk devletine aykırı bu pratiklerin bir uzantısı 
haline gelemez. 41. Ceza Hukukçuları Kurultayı katılımcılarının diğer talepleri şunlar:  

• Almanya ve Türkiye'nin polis ve gizli servis teşkilatları arasındaki bilgi alışverişine derhal son verilmeli. 

• Alman hükümeti „terörle mücadele“ kisvesi altında verdiği soruşturma ve kovuşturma izinleriyle ilgili 

pratiğini gözden geçirmeli ve Türkiye'de şu anda insan onuruna değer veren bir devletin söz 

konusu olmadığı ve bu devleti korumak için Almanya'da soruşturma ve kovuşturma 

yürütmenin meşru bir zemini olmadığı konusunda kamuoyuna açıklamada bulunmalıdır.  

•  Mahkemeler, Türk soruşturma ve kovuşturma makamlarının „terörle mücadele“ alanında hazıladıkları 

belgeleri kullanmanın - Türkiye’de uygulanan işkenceler, ağır şüpheli hakları ihlalleri ve sahte 

deliller göz önünde tutulduğunda- söz konusu dahi olup olamayacağı konusunu özenle 

incelemelidirler. 


