Basın Bülteni

Paris, 10 Kasım 2022

15 Haziran 2022 tarihinde OIAD, Cenevre Barosu ve Paris Barosu Konferansı
sekreterlerinden oluşan bir heyet, Baro Başkanı Tahir Elçi'ye yönelik suikast
davasında sanıkların yargılandığı 5. duruşmaya katıldı.
Hatırlatmak gerekirse, 2012 yılında Diyarbakır Barosu Başkanı seçilen Tahir Elçi,
özellikle Türkiye'deki Kürt sorununun çözüm süreci (barış süreci) ve başta Diyarbakır
olmak üzere Kürt bölgesindeki halkın haklarının savunulmasına yönelik olarak ulusal
ve uluslararası örgütler ile sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yürütüyordu.
28 Kasım 2015 tarihinde Tahir Elçi, Cizre, Sur, Silopi ve Nusaybin'deki sokağa çıkma
yasakları sırasında yaşanan ağır insan hakları ihlâllerini kınamak ve çatışmalar
sırasında kültürel varlıkların korunması için kamuoyuna çağrıda bulunmak amacıyla
Diyarbakır'da bulunan "dört ayaklı minare" önünde düzenlediği basın toplantısı
sırasında vurularak öldürüldü.
Tahir Elçi'nin ölüm nedenlerine ilişkin olarak eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Eylül
2021’de şunları söylemişti:
"Bu Tahir Elçi'ye karşı bir suikast planlamasıdır. Hedef bellidir, hedef Türkiye'dir.
İkinci ihtimal ise teröristlerin saldırısı sonrası polislerimizin oradaki halkı korumak
için ateş açması ve Tahir Elçi'nin çapraz ateş arasında kalmış olmasıdır. Görev
süremiz boyunca faili meçhul cinayet kalmayacak."
Ancak soruşturma yıllardır tıkanmış durumda olduğundan davanın tarafları olan
Diyarbakır Barosu avukatlarının tekrar tekrar soruşturma ve bilgi talebinde bulunması
davanın karara bağlanması bakımından çok önemlidir.
15 Haziran 2022 tarihli duruşmanın sonunda ve çok sayıda uluslararası heyetin
huzurunda Mahkeme, avukatların taleplerine ilişkin mülâhazalarını ifade etmiştir:
1. Mahkeme, İçişleri Bakanlığı talimatıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin 23
Haziran 2017 tarihli "soruşturma raporu" eklerinin dava dosyasına dâhil
edilmesi talebini kabul etmiştir,
2. Mahkeme, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir sonraki duruşmada
tanık olarak dinlenilmesini kabul etmiştir.
3. Mahkeme tanık polislerin ifadelerinin alınmasını reddetmiştir
4. Güvenlik kameraları ile ilgili olarak, adlî tıp kurumu bilirkişi raporu
beklenmektedir.

5. Mahkeme, istihbarat birimlerinin dahlinden bahsedilen e-posta mesajlarını
gönderen kişilerin tespit edilmesi talebini, kimlik tespitinin kişinin güvenliğini
tehlikeye atabileceği gerekçesiyle reddetmiştir.
6. Mahkeme, soruşturma dosyasında yer alan ihbar mektuplarını e-posta yoluyla
gönderdikleri anlaşılan polis memuru Ahmet Soylu (takma isim) ve Aynur
Güzel'in mahkeme tarafından ifadelerinin alınması talebini reddetmiştir.
Bir sonraki duruşma 23 Kasım 2022 tarihinde saat 10:00'da yapılacaktır.
Eylül 2022'nin sonunda Diyarbakır Mahkemesi Savcının talebi üzerine, aniden,
mevcut durumda gerçeğin tespitine katkıda bulunmayacağı gerekçesiyle eski
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ifadesine başvurulmasından vazgeçildiğini taraflara
tebliğ etti.
Bunun üzerine Diyarbakır Barosu Başkanı, Mahkeme Başkanına ilişkin redd-i hâkim
talebinde bulundu.
Gözlemciler, Mahkeme'nin bu kararından vazgeçmesi öncesinde tarafların
dinlenmediğini dikkate alarak 23 Kasım 2022 tarihindeki duruşmanın seyrinden endişe
duymaktadır.
Gözlemciler, tarafların haklarını ve çekişmeli yargı ilkesini gözeten âdil bir yargılama
talep etmektedir.

