
26

TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni

Basında Şubemiz



27

TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni

Basında Şubemiz

Şekil 6. İspanya’da kurulan PS10 güç kulesi 
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KESK'liler tahliye edildi
İki gündür devam eden KESK üye ve yönetici-
lerinin yargılandığı duruşmada, mahkeme heyeti
6 ay aranın ardından bütün tutuklu bulunun 22
sendikacının tahliyesine karar verdi.

Duruşmada savunma yapan Av. Engin Cirmen,
anadilde eğitim talebinin iddianamede yer al-
masını çok geri bulduğunu söyleyerek, soruş-
turma ve iddianamede 15'e yakın yasal sivil
toplum örgütünden 'sözde' diye bahsedilmesinin
ayrı bir tehlike olduğunu belirtti. Jandarmanın
yetki ve görev alanını aştığını ifade eden Av. Cir-
men, soruşturmada çok ciddi hukuksuzlukların
yaşandığını kaydetti.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22'si tutuklu 31
KESK üyesi ve yöneticisi hakkında açılan davanın
iki gün süren birinci duruşmanın son bölümünde
mahkeme başkanı delilleri okudu. 'KCK-TM-DEK
Sosyal alan çalışmaları içerisinde yaptıkları
faaliyetlerle PKK üyesi olmak ve onun adına
faaliyet yürütmek' iddiasıyla yargılanan KESK'lerin
hakkında açılan dava duruşmasında Mahkeme
Başkanı delilleri okudu. Mahkeme Başkanı'nın
okuduğu deliller arasında gözaltı tutanakları
haricinde e-posta ve uçak biletlerinin delil olarak
gösterilmesi dikkat çekti.

DTP soruşturma dosyası istendi
Delillerin okunmasının ardından söz alan iddia
makamı, Diyarbakır Savcılığı'nca 14 Nisan'da DT-
P'ye yönelik açılan soruşturma dosyasının isten-
mesini talep etti. İddianamede illegal olarak
gösterilen Demokratik Eğitim Kurulu'nun (DEK)
16-17-18 Ocak tarihlerinde yaptığı toplantının,
sanıklar tarafından Eğitim Sen toplantısı
olduğuna yönelik beyanları üzerine savcı,
KESK'ten bu tarihlerde toplantı olup olmamasını
sorulmasını istedi. 3-5 Ocak tarihlerinde de Eğitim
Sen'de toplantı olup olmadığının sendikaya

sorulmasını, sanıklardan birinin bilgisayarında
bulunan belgelerin bilirkişi tarafından incelen-
mesini de isteyen savcı, Haydar Deniz, Harun
Gündeş, Abdurrahman Daşdemir, Aydın
Güngörmez, Hasan Soysal, Yüksek Mutlu ve Şer-
min Güneş'in tahliye edilmesini talep etti. Diğer
tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını
isteyen savcı, mahkemenin tutuklamayı ret
etmesi halinde sanıklar hakkında yurtdışı yasağı
getirilmesini de talep etti.

'Dava 12 Eylül ruhu kokuyor'
İddia makamının ardından müdafi avukatlar söz
aldı. Duruşmada, yaklaşık 20'ye yakın avukat
savunma yaptı. Tüm sanıklar adına konuşan
Avukat Ergin Cirmen, 'Bu dava 12 Eylül ruhu
kokuyor. Ben bu davadan 12 ve 141. maddenin
kokusunu alıyorum. Çok ciddi hukuksuzluklar
görüyoruz. Gizli bir örgüt gizli bir toplantısını Di-
yarbakır'da yapıyor. Diyarbakır gibi 30 yıl OHAL
yaşamış bir kentte Emniyetin bundan haberi ol-
muyor. İzmir İl Jandarma Komutanı görevi ol-
madığı halde bu toplantıdan haberdar oluyor'
dedi. Cirmen, 2004 yılında çıkarılan kanunla jan-
darmanın yetki alanının, şehir merkezleri olmay-
acağı yönünde bir madde bulunduğunu, görev
ve sorumluluk alanının dışında jandarmanın mü-
dahale etmesine rağmen jandarmanın bu soruş-
turmayı yürütmesinin başlı başına bir suç
olduğunu söyledi. Soruşturma ve iddianamede
15'e yakın yasal sivil toplum örgütünden 'sözde'
diye bahsedilmesinin ayrı bir tehlike olduğunu
belirten Cirmen, 'Jandarma bu ülkede her şey
kendi güdümünde olsun istiyor. İHD gibi bir ku-
rumun, Türkiye Barış Meclisi gibi aydın ve
sanatçıların olduğu bir oluşumun faaliyetlerinin
suç olarak gösterilmesi ve 'sözde' diye
bahsedilmesi bu davanın temelsizliğinin göster-
gesidir' diye konuştu.

'Deliller yasadışı toplanmıştır'
İddianamede delil olarak gösterilen telefon din-
lemelerine ilişkin de Av. Cirmen, 'Toplanan tüm
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deliller yasadışıdır. Son günlerde süren tartışma
HSYK'nın ve Yargıtay üyelerinin dinlenmesi ve
Yargıtay Başkanın bu dinlemelere verdiği 'hukuk-
suzdur delil teşkil edemez' cevabı bu davada da
delillerin yasadışı toplandığını gösteriyor' dedi.

'Anadil talebinin iddianamede suç olarak göster-
ilmesi çok geri'
Eğitim Sen'in anadilde eğitim talep ediyoruz
demesi için çalışma yürütüldüğüne ilişkin iddiaya
yönelik ise Av. Cirmen, 'Bu gün TRT'nin 24 saat
yayın yaptığı, anadilin öğretildiği bir dönemde
bunun suç olarak görülmesi saçmalıktır. 10 yıl
önce olsa olabilir. Bu ülkede çok saçma dönem-
lerden geçildi, Kürtçe yasaklandı ama gelinen
aşamada demokrasiyi daha ileriye taşımak
hukukçuların ve toplumun gereğidir. Bunun iddi-
anamede yer almasını çok geri buluyorum' diye
konuştu.

'Mevcut yasalar, sendika örgütlenme biçimini
karşılamıyor'
KESK avukatlarından Mehmet Rüştü Tiryaki ise
savunmasında 4688 Sayılı Sendikalar Yasası'nın
darlığını vurgulayarak, 'Mevcut sendikalar yasası,
KESK ve sendikaların örgütlenme biçimini
karşılamıyor. Bu yüzden bu güne kadar kendi
içinde oluşturdukları tüzüklerle yeni yapılan-
malara giderler. İddianamede geçen birim,
yürütme, kurul gibi kavramlar sendikal jargonun
kavramlarıdır. Bu da yasanın darlığından kaynaklı
sendikaların yönetim biçimine kattığı yeni yöne-
tim organlarının isimleridir' diye aktardı. Av.
Tiryaki, KESK'in sendikal alanda kullanılan kavram
ve yönetim biçimini de geniş bir biçimde anlattı.

Avukatlar, Ankara Yargıtay 8. Dairesi'nin 'Telefon
dinleme tutanaklarının delil oluşturamayacağı'
yönündeki kararı ile 'Jandarmanın kendi görev ve
yetki alanının dışında işlem yapamayacağına' dair
Yargıtay 9. Dairesi'nin verdiği kararı mahkemeye
delil olarak sundu. Duruşmada ayrıca, TMMOB
Elektrik Mühendisleri Odası'ndan teknik din-

lemelere ilişkin alınan bilirkişi heyet raporu da
mahkemeye sunuldu.

Avukatların savunmasının ardından mahkeme
heyeti, ara karar vermek için duruşmaya ara verdi.

Bütün sanıklar tahliye edildi
jVerilen aranın ardından Mahkeme Başkanı
Güngör Tosunoğlu ara kararı açıkladı. 16- 17-18
Ocak tarihlerinde Eğitim Diyarbakır Şubesi ve
Bağlar Belediyesi ve Toplantı Salonu'nda her-
hangi bir toplantı yapılıp yapılmadığına ilişkin
Emniyet'in bilgisinin sorulmasına karar veren
mahkeme heyeti, resmi tutanak varsa getirilme-
sine, sanıklardan Sakine Esen Yılmaz'ın eşiyle yap-
tığı telefon görüşmelerinin eşinin sanık
olmamasından kaynaklı delil evraklarının arasın-
dan çıkarılmasına davanın sanıklarından İsmail ve
Süheyda Demir'in telefon dinlemelerinin ise delil
olarak kalmasına karar verdi. Bir dahaki duruş-
mada tutuksuz sanıkların ifadesini alınmasına,
Eğitim Sen ve KESK Genel Merkezi'nden Ocak
ayında yapılan iki ayrı toplantı hakkında bilgi is-
tenmesine de karar veren mahkeme heyeti, vic-
dani kanaatlerinin sonucu olarak tutuklu
sanıkların tahliye edilmesine karar vererek, duruş-
mayı, 2 Mart 2010 tarihine erteledi.

Duruşmayı iki gündür takip eden DTP milletvekil-
leri, sivil toplum örgütü ve KESK temsilcileri kararı
alkışladı.

Adliyenin önünde iki gündür arkadaşlarını
bekleyen emekçiler ise 'Zafer direnen emekçinin
olacak', 'İşte sendika işte KESK', '25 Kasım'da alan-
lardayız' sloganları attı.
(Gercekgundem; 21.11.2009)
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Hasankeyf'te 
son skandal
Çevre Bakanlığı, “Sular altında sadece birtakım
tahrip olmuş yapıların bulunduğu ‘Aşağışehir’
kalacaktır” dedi. Uzmanlara göre Hasankeyf’teki
tarihi zenginliğin yüzde 60-70’i zaten Aşağışe-
hir’de bulunuyor.
Ilusu Barajı'nın altında kalacak olan tarihi eserler
için önce 'Gerekirse taşınacaklar' denilmişti.
Ancak bu eserlerin 'Zaten tahrip olmuşlar'
gerekçesiyle su altında bırakılacağı itiraf edildi

SERKAN OCAK (Arşivi) 
İSTANBUL -  “İnşaatına ekim-kasım gibi başlanır”

denilen Ilısu Barajı’nda şok bir gelişme daha
yaşandı.  Hasankeyf topraklarına yayılan tarihi
eserlerin yüzde 60-70’inin
“Zaten tahrip olmuş eserler”
denilerek sular altında
bırakılmak istendiği ortaya
çıktı. 
Konu CHP Gaziantep mil-
letvekili Yaşar Ağyüz’ün
verdiği bir soru önergesiyle
gündeme geldi. Ağyüz, ön-
ergesinde,  “Ömrü 40-50 yıl-
lık baraj için Hasankeyf’i feda
etmemeyi düşünüyor
musunuz?” ve “Ilısu Barajı’nın
yapımına bu nedenlerle
karşı çıkanları, ‘Türkiye’yi
sevmeyen, bölge insanının
kalkınmasını istemeyenler’
olarak suçlamanız devlet cid-
diyetinizle bağdaşıyor mu?”
diye sordu. 
Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan gelen cevapta,
Ilısu Barajı’nın bir zaruret olduğu belirtilerek,
barajın iş imkânı ve geçim kaynağı getireceği vur-
gulandı.  Sular altında kalacak yapılarla ilgili de şu
ifadeler kullanıldı: “Hasankeyf’teki en mühim tar-

ihi ve kültür varlıklarına sahip olan ‘Yukarışehir’ su-
ları altında kalmayacaktır. Sular altında sadece bir
takım tahrip olmuş yapıların bulunduğu ‘Aşağışe-
hir’ kalacaktır.”
Çevre Bakanlığı’nın yanıtı İTÜ öğretim görevlisi
Prof. Dr. Zeynep Ahunbay’ı şoke etti: “Aşağı
Hasankeyf demek, Hasankeyf’in en az yüzde 60-
70’i demek. Birçok tarihi eser burada bulunuyor.
Tahrip olmuş yapılar da olabilirler ancak bu eser-
ler suya bırakılmayacak kadar değerlidir. Kale’nin
aşağısında kalan tüm eserler Aşağı Hasankeyf’e
giriyor.”
Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi sözcüsü Diren
Özkan’a göre ise tarihi eserleri ‘tahrip olmuş’ diye
tanımlamanın bir anlamı yok:  
“Eserlerin taşınacağı söyleniyordu. Ancak bu eser-
lerin taşınamayacağı anlaşılınca ‘harap olmuş’
şeklinde açıklamalar yapılıyor. Önemli olan eser-
lerin restore edilmesidir. Zaten kazılarda çıkan

eserler de tahrip

bir şekilde çıkıyor. O zaman hiç kazı yapılmasın ve
eserler gün yüzüne çıkmasın.” 
Doğa Derneği Proje Koordinatörü Erkut Ertük de,
bu yapıların ‘tahrip olmuş eser değil, tarihi eser’
olduğunu, mutlaka restore edilerek yerinde ko-
runmanın sağlanması gerektiğini belirtti. 
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Ilısı Barajı’nın temeli
yaklaşık üç yıl önce
Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan
tarafından atıldı. İn-
şaata kredi
sağlayan ulus-
lararası konsor-
siyum bölge
halkının iskânı, tar-
ihi eserlerin korun-
ması ve çevre
varlıklarının tespit
edilip korunması
konusunda 153
kriter öne sür-

müştü. Bu kriterler yerine getirilmediği için ya-
bancı ülkelerin baraja vermeyi taahhüt ettiği kredi
desteiği çekildi. Çevre Bakanı Veysel Eroğlu
geçtiğimz günlerde “Ilısu”yu kendi imkânlarımzla
yaparız, İnşaat ekim-kasım gibi başlar” dedi. 

Ilısu Barajı yapılırsa Türkiye nelere veda edecek?
* Mardinike Sahil Sarayı Harabesi 
* Zeynel Bey Türbesi ve etrafındaki harabeler 
* İmam Abdullah 
* Kasımiye semti ve içerdiği harabeler 
* Köprübaşı’ndan kaleye giden sokağın nehir
tarafı sahil surlarıyla karışık dükkanlar 
* Tarihi köprü ucunun bu sokağa birleştiği yerde
eski şehir kapısı kalıntıları  
* Süryani mahallesi ve rahip evi 
* El Rızk Camii 
* Kilise harabesi  
* Sultan Süleyman Camii 
* Avlusundaki sondajda kalkolitik seramikler bu-
lunan Koç Camii 
*  Han ve Arasta; hana bitişik küçük mescit ve
türbesi 
*  Kaldırımlı, kanallı sokak ve dükkânlar 
*  Kızlar Camii l Kızlar Camii güneybatısında 1.
semt külliyesi: Cami, türbe ve dükkânlar 
* Kızlar Camii batısında yamaçta setler hâlinde ku-

rulu, tepede mağara ve inşaatın kaynaştığı mâ-
likâne veya dergâh kalıntıları 
*Bunların kuzeyinde, revaklı avlusu olan 2. semt
külliyesi 
* Seramik fırınları ve atölyeleri bölgesi 
*Güneybatıdaki konak ve çevre dokusu kalıntıları 
* Karşı Yaka (Kuzeybatı/Batman tarafı) 
* Mardinike ve kazı evi karşısına düşen büyük
mağara - kilise 
* Hamam 
* Kale eteğinde, kanyon içinde (Uzundere yolu)
kilise ve hücreleri mağaralar olan manastır
Yukarı Şehir’de olmasına rağmen su altında kala-
cak yapılarsa şöyle: 
Kale’nin orta kapısı. Büyük Saray’ın güney-
doğusunda, geç devir mezarlığının altındaki
muazzam höyük. Bu höyük asıl sarayın çoğu
bölümlerini barındırıyor.  Roma saray kalesi üzer-
ine ve içine oturuyor. Bunun doğuya (kasabaya)
bakan yanında, altta Roma blok taşları, üstte Ar-
tuklu blok taşlarıyla örülü muazzam bir cephe du-
varı ve ortasında büyük bir giriş bulunuyor. Baraj
sularının Küçük Saray
tabanına kadar yük-
selmesi ve kalenin
üzerine oturduğu
kayanın üçte ikisinin
sular altında kalması
öngörülüyor. Büyük
bir bölümü suya bat-
tığında kireçtaşı kaya
kütlesinin çözülmesi
hızlanacak ve üstün-
dekilerin dağılarak
yok olması ihtimali
yükselecek.




