
Ramazan Pişkin Vakası Hakkında Basın Açıklaması 

Bazı haber kaynaklarına ve daha çok sosyal medyaya tepkilerle yansıyan, Diyarbakır ve 
Türkiye gündeminde yer kaplayan Ramazan Pişkin adlı vatandaşın “akıl hastanesine yatırıldığı” 
yönündeki iddialar üzerine temsilciliğimiz tarafından araştırma ve bilgi toplama çalışması 
yapılmıştır. Söz konusu kişinin uzun zamandır Diyarbakır Ulu Camii avlu ve çevresinde sürekli 
olarak insanlara Ulu Camii ve İslami konular ile ilgili anlatımlarda bulunduğu Diyarbakır ahalisi 
ve özellikle de Ulu Camii’ye gidenler tarafından bilinmektedir. Yürütülen çalışmada çoğu kişinin 
kendisine sempati duyduğu, ilgiyle dinlediği ancak zaman zaman bazı vatandaşların da kişinin 
rahatsız edici davranışlarından serzenişte bulundukları yönünde bilgi edinilmiştir. Yapmış 
olduğumuz araştırmalar neticesinde aşağıda belirttiğimiz belgelerden bazı bilgiler elde 
edilmiştir. Şöyle ki; 

İlk olarak kişinin babası tarafından Aralık 2016’da Diyarbakır Valiliği’ne “oğlunun küçük 
yaştan beri akıl hastası olduğu, son zamanlarda durumunun kötüleştiği, dışarıda insanlara 
nasihatlerde bulunduğu, Ulu camii çevresinde insanları rahatsız ettiği, camiye gelen kadınlara 
uygun giyinmediklerini iddia ederek fiili ve sözlü olarak sataştığı ve korkuttuğu, bu konuda 
cami görevlilerinin kendisini sürekli arayıp durumu izah ettiklerini, oğlunun insanlara ve 
kendisine zarar vereceğinden korktuğu için tedavisinin yapılmasını istediği” yönünde bir 
dilekçe verdiği iddia edilmiştir. Tarafımızca kişinin aile bireylerinden biri ile telefon görüşmesi 
yapılmış, ve tarafımıza “dilekçenin karakolda yazıldığı ve kişinin babasının imzaladığı, dilekçe 
içeriğine tam hakim olmadıkları, hakkında devam eden herhangi bir davanın varlığından 
haberdar olmadıkları” söylenmiştir.  

Babanın imzasını taşıyan söz konusu dilekçeden kısa bir süre sonra, Ocak 2017 
tarihinde birkaç kadın, Ulu Cami’yi gezdiği esnada Ramazan Pişkin’in kendilerinin yanına 
gelerek “böyle dolaşamazsınız, etek giyin, içinizi görüyorum, ince giyinmişsiniz, tahrik 
ediyorsunuz, insanları yoldan çıkarıyorsunuz” şeklinde beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle kişi 
hakkında şikayette bulunmuşlardır. Şikayet üzerine soruşturma açılmış ve ardından Diyarbakır 
13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde cinsel taciz suçlamasıyla kişi hakkında kamu davası açılmıştır. 
Dava süresince Ramazan Pişkin “insanları bilinçlendirmek için Allah tarafından 
görevlendirildiğini, kendisinden şikayetçi olan kişilerin çok açık giyindiklerini, kendisinin de dini 
hassasiyetlerle ve cami kuralları çerçevesinde uyarı amaçlı böyle beyanlarda bulunduğunu” 
savunmuştur. Mahkeme talebiyle Aralık 2017’de Dicle Üniversitesi Hastanesinde bulunan 
Heyet halindeki kurul,  Ramazan Pişkin hakkında sağlık raporu düzenlemiş ve raporda “kişinin 
şizofreni denilen ruhsal hastalığın bulunduğu, cezai ehliyetinin olmadığı ve psikiyatrik tedavisi 
gerektiği” belirtilmiştir.  

Sağlık raporu doğrultusunda Şubat 2018’de mahkemece, Ramazan Pişkin’in cezai 
ehliyetinin bulunmadığı, bu sebeple kendisine herhangi bir ceza verilemeyeceği ancak 
psikiyatrik tedavisinin sağlanması gerektiğine karar verilmiştir. Yine mahkeme kararında, 
kişinin hastaneye sevki sağlandıktan sonra sağlık kurulunca kişinin, toplum açısından  



 
tehlikeliliğinin kalktığı yönünde rapor verilmesi halinde söz konusu kararın kaldırılacağına 
ilişkin inceleme yapılacağı belirtilmiştir. Verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulmuş ancak 
karar Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yakın bir zamanda onanmıştır. Söz konusu karar 
nedeniyle Ramazan Pişkin 14 Mayıs 2020 tarihinde tedavi amacıyla bir hastaneye sevk 
edilmiştir. 

Tepkiler üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 25 Mayıs 2020 tarihinde 
yukarıda vermiş olduğumuz bilgilere benzer şekilde bir açıklama yayınlanmıştır. Yine sosyal 
medyada yayınlanan güncel bir ses kaydında Ramazan Pişkin’in kendi sesinden hastanede 
tedavi altında olduğunu, dini vazife yaptığı sırada kendisine iftira atıldığını, şu anda ilaç 
kullandığını, söylediği tespit edilmiştir. Bazı sosyal medya hesaplarında ise hastaneden serbest 
bırakıldığı yönünde iddialar yayılmıştır. 

Bu bilgiler ışığında, Diyarbakır’da yaşayan bireyler olarak Ramazan Pişkin’in Ulu Camii 
çevresinde insanlara İslami konularda vaaz verdiği, çoğu insanın ilgi ve sempati duyduğu ve bu 
vesileyle sosyal medyada video ve fotoğraflarının yoğun olarak paylaşıldığını biliyoruz. Öte 
yandan tarafımızca dinlenilen tanıklıklarda, özellikle kadınların zaman zaman giyim kuşamları 
ile ilgili kendisi tarafından tepkiye maruz kalıp rahatsız edildikleri, dolayısıyla “Ulu Cami’yi 
ziyaret ederken çekinceli ve kaygılı olduklarını” paylaştıkları da görülmüştür. Tanıklıkların 
birinde söz konusu kişinin daha önce İş-Kur bünyesinde hizmetli olarak çalıştığı okuldaki kadın 
öğretmenlerin de okul idaresine benzer şikayetlerde bulunduğu öğrenilmiştir. 

Hak İnisiyatifi Diyarbakır Temsilciliği olarak, cezai ehliyeti olmayan bir kişinin, hakkında 
işlediği iddia edilen suçun kast veya taksir şeklinde manevi unsurunun oluşup oluşmadığı 
konusunda bir tartışmaya girilemeyeceği kanaatiyle şunları öneriyoruz; 

• Hakkında alınan rapor üzerinden geçen zaman göz önüne alınarak, Ramazan Pişkin’in 
yüksek güvenlikli bir ruh sağlığı hastanesinde uzun süre tedavi altına alınacak derecede 
ağır bir psikiyatrik hastalığının olup olmadığı hakkında uzman bir heyet tarafından yeni 
bir rapor tanzim edilmesini,  

• Yeni raporun tanzimi doğrultusunda eğer ciddi bir gereklilik değilse mahkemece verilen 
“koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirinin” en kısa sürede kaldırılmasını,  

• Tedavisinin özellikle, çevresinde bulunan insanların kişisel özgürlüklerini kısıtlamadan 
yaşaması gerektiği hususu dikkate alınarak yönlendirilmesini ve belirli aralıklarla 
kontrolünün yapılmasını, 

• Ulu Cami’yi ziyaret edenlerle ilgili herhangi bir bilgilendirme gerekiyorsa bunun resmî 
görevliler tarafından yapılarak, hem mekanın tatsızlıklara sahne olmaması hem de 
ziyaretçilerin rahatsız olmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını öneriyoruz. 
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