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22 KASIM 2016 SALI
CİNSEL İSTİSMAR SUÇU FAİLLERİNİN 
MAĞDURLARLA EVLENMELERİ HALİNDE 
CEZASIZ KALMALARINI ÖNGÖREN KANUN 
DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERGESİ KABUL EDILEMEZ 

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktör Veki-
li Gauri Van Gulik, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulu’na sunulan cinsel istismar suçu 
nedeniyle hüküm giymiş binlerce kişinin, fail-
in mağdur ile evlenmesi durumunda, hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına ve hükmü 
verilmiş cezanın infazının ertelenmesine olanak 
sağlayan önerge ile ilgili açıklamada bulundu. 
Gulik, “Herhangi bir cezanın, özellikle de cin-
sel istismar suçu için verilmiş cezanın, failinin 
mağdurla evlenmesi sonucu ertelenmesi, son 
derece tehlikeli bir karar olur. Yasallaşırsa, böyle 
bir uygulama yanlış bir mesaj verir ve daha fazla 
suistimale neden olabilir” dedi.

22 KASIM 2016 SALI
STK’LARA BÜYÜK BASKI, SİVİL TOPLUMA 
GÖLGE DÜŞÜRÜYOR

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü John 
Dalhuisen, Türkiye makamlarının OHAL yetki-
si altında, 375 sivil toplum kuruluşunun (STK) 
kalıcı olarak kapatılmasına hükmeden bir kanun 
hükmünde kararname yayımlamasının ardından 
açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Yak-
laşık 400 STK’nın kapatılması, Türkiye makam-
larının tüm eleştirel sesleri kalıcı olarak sustur-
maya yönelik devam eden sistematik girişiminin 
bir parçasıdır. Cezalandırma veya misilleme 
korkusu olmaksızın sivil toplum örgütlerinin, 
önemli çalışmalarına devam etmesine izin ver-
ilmelidir.”

05 KASIM 2016 CUMARTESİ
MUHALİF SESLERE YÖNELİK ARTAN 
SALDIRILARIN ORTASINDA HDP 
MİLLETVEKİLLERİ GÖZALTINA ALINDI

Uluslararası Af Örgütü, HDP’li 12 milletvekilinin 
4 Kasım gecesi gözaltına alınmasının ve ardın-
dan milletvekillerinin 9’unun tutuklanmasının, 
OHAL sırasında muhalifl eri susturmaya yönelik 

hamlelerin son örneği olduğunu belirtti. Uluslar-
arası Af Örgütü Avrupa Direktörü John Dalhuisen 
“HDP’li milletvekillerinin 4 Kasım’da gözaltına 
alınması ve ardından bazılarının tutuklanması, 
toplumdaki Kürt muhalefetin susturulmasına 
yönelik hamlelerin en sonuncusu oldu. Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile kapsamlı bir 
şekilde Kürt medya kuruluşlarının kapatıl-
masının ardından gelen bu gözaltı ve tutuklama-
lar, ifade ve örgütlenme özgürlükleriyle, toplum-
sal katılımı ciddi oranda zayıfl atan ve bastıran, 
OHAL’in ilerlemekte olduğu, cidden kötü gidişatın 
göstergesidir” dedi.

31 EKİM 2016 PAZARTESİ
SON GAZETECİ GÖZALTILARI AÇIK BİR 
ŞEKİLDE GÜCÜN KÖTÜYE KULLANIMIDIR
 
Cumhuriyet gazetesinden 11 gazeteci ve per-
sonelin gözaltına alınması ve bu haftasonu 15 
medya organının kapatılmasıyla ilgili Uluslar-
arası Af Örgütü Avrupa Direktörü John Dalhuisen 
bir açıklama yaptı. Dalhuisen, “Bugün Türki-
ye’nin tek kalan ana akım muhalif gazetesine 
mensup gazetecilerin ve personelin gözaltına 
alınması, süregelen biçimde tüm eleştirel sesleri 
sistematik bir şekilde susturma girişiminin bir 
parçasıdır. Haftasonu medya organlarının kapa-
tılmasıyla birlikte, bu, darbe sonrası Türkiye’nin 
canlı medya ortamını bir çöle çeviren tasfi yenin 
en son dalgasıdır” dedi.  

20 EKİM 2016 PERŞEMBE
İNSAN HAKLARINI İHLAL EDEN OHAL KHK 
HÜKÜMLERİ KALDIRILMALIDIR

Aralarında Uluslararası Af Örgütü’nün de bu-
lunduğu 26 uluslararası sivil toplum kuru-
luşu, Türkiye’de insan haklarını ihlal eden KHK 
hükümlerinin kaldırılmasını talep eden bir ortak 
açıklamaya imza attı. Açıklamada hükümete 
uygulamada Türkiye’nin insan hakları yüküm-
lülükleriyle uyumsuz olan, OHAL kapsamındaki 
önlemlerin kaldırması çağrısı yapıldı OHAL’in ilk 
üç ayında yaşanan hak ihlallerine de yer verilen 
açıklamada, uluslararası kuruluşların da hare-
kete geçmesi istendi. Ek olarak, “Bizler, Türki-
ye’nin uluslararası ortaklarını, bilhassa Avrupa 
Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve ilgili tüm 

uluslararası insan hakları kurumlarını Türkiye’de 
OHAL kapsamında gerçekleşen insan hakları 
ihlallerini aleni ve kesin bir şekilde kınamaya 
çağırıyoruz” denildi. 

09 EYLÜL 2016 CUMA
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ İŞKENCENİN 
ÖNLENMESİ KOMİTESİ’NİN TÜRKİYE 
ZİYARETİNİ MEMNUNİYETLE 
KARŞILAMAKTADIR

Uluslararası Af Örgütü, Avrupa İşkencenin ve İn-
sanlıkdışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin 
Önlenmesi Komitesi (AİÖK) ‘nin 29 Ağustos - 6 
Eylül tarihleri arasında Türkiye’ye gerçekleştirdiği 
özel ziyareti memnuniyetle karşıladığını açıkladı. 
AİÖK heyeti Ankara, İstanbul ve İzmir’deki polis 
merkezleri ile cezaevlerini ziyaret etti, İçişleri, 
Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarından üst düzey 
temsilcilerin yanı sıra kolluk kuvvetleri ve STK 
yetkilileriyle bir araya geldi.

26 TEMMUZ 2016 SALI
GÜNDEMDEKİ İŞKENCE İDDİALARINA 
YÖNELİK BAĞIMSIZ GÖZLEMCİLERİN 
GÖZALTINDA TUTULAN İNSANLARA 
ERİŞİMLERİNE İZİN VERİLMELİ

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’deki resmi ve gay-
ri resmi merkezlerde gözaltında tutulan kişilerin, 
tecavüz de dahil olmak üzere işkence ve dayağa 
maruz bırakıldığını gösteren güvenilir kanıtlar 
topladığını açıkladı. Uluslararası Af Örgütü, dar-
be girişiminin ardından, polis merkezleri, spor 
salonları ve mahkemeler de dahil olmak üzere 
bütün gözaltı merkezlerinde tutulan kişilere 
bağımsız gözlemcilerin erişimine izin verilmesi 
çağrısında bulundu. Uluslararası Af Örgütü’nün 
Avrupa Direktörü John Dalhuisen, “Özellikle 
geçen hafta gerçekleşen gözaltıların boyutları 
göz önünde alındığında, gözaltında dayak ve te-
cavüz de dahil olmak üzere insan hakları ihlaller-
inin işlendiğine dair bildirimler son derece endişe 
vericidir. Belgelediğimiz korkunç detaylar, gözaltı 
merkezlerinde hali hazırda yaşanıyor olabilecek 
insan hakları ihlallerinin sadece küçük bir en-
stantanesi olabilir” dedi.

    T Ü R K İ Y E  A Ç I K L A M A L A R I

Sevgili Destekçilerimiz,

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi sonrasında OHAL ilan edilmesiyle beraber, insan hakkı 

ihlallerinin yoğunlaştığı yeni bir döneme girdik. Sizin de malumunuz olduğu üzere, yüzlerce 

derneğin önce faaliyeti askıya alındı, bir hafta sonra da kapatıldı. Çocuk hakları alanında 

çalışan saygın bir STK olan Gündem Çocuk, ÇHD gibi hukuk kuruluşları, VAKAD gibi kadın 

hakları kuruluşları, Sarmaşık gibi yardım kuruluşları da kapatma furyasından payını aldı. Yine 

bu dönemde onlarca basın ve medya kuruluşu kapatıldı, binlerce medya çalışanı işsiz kaldı, 

Türkiye cezaevindeki gazeteci sayısı açısından bir dünya rekoruna imza attı. Birçok durumda 

derneklerin neden kapatıldığı, gazetecilerin neyle suçlanıp tutuklandığı da açık değil. 

İçinde bulunduğumuz hak ihlalleri yoğun ortamda insan haklarını savunmak, hak savunucu-

larına destek vermek her zamankinden daha önemli. Katkılarınız her zaman önemliydi, şimdi 

daha da yaşamsal önem taşıyor. 
 
Siz bütün destekçilerimizi, bütün kampanyalarımıza katılmaya, destek vermeye, haklarımızı 

savunmada daha aktif görev almaya çağırıyorum. Birlik oldukça ve ses verdikçe çok daha 

güçlü oluyor ve haklarımızı çok daha iyi savunabiliyoruz. Her birinizin, çevrenizdekilere insan 

haklarının anlamını ve önemini, gerekliliğini anlatmanıza ihtiyacımız var.

Hepimiz insan haklarına saygı göstermeyen, hukuk kurallarını hiçe sayan ülkelerde yaşamın 

cehennemden farksız olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Uluslararası Af Örgütü olarak insan hak-

larının herkes için geçerli olması gerektiğini de biliyor ve kimliğinden bağımsız olarak hakkı 

ihlal edilen kişilerin sesi oluyoruz. 

Uluslararası Af Örgütü olarak, bütün dünyada insan hakkı ihlalleri ortadan kalkana kadar 

çalışmalarımızı sürdüreceğiz.  Hak ihlallerinin olmadığı, insan haklarının içselleştirdiği, 

Uluslararası Af Örgütü’ne ihtiyaç kalmayan bir dünyayı özlemle bekliyoruz. 

İdil Eser
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü  
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DÜNYA GENELİNDEN
İYİ HABERLER

Angola'nın Cabinda eyaletindeki bir mahkeme, 
Temmuz ayında insan hakları avukatı Arão 
Bula Tempo aleyhindeki suçlamaları, kendisini 
suçlamak için yeterli delil olmadığı kanaatine 
vararak reddetti. Tempo, "Cabinda hâlâ zulüm 
ve çeşitli insan hakları ihlalleri nedeniyle 
damgalanmış olsa da, eylemlere katılan, 
dilekçe imzalayan ve bir şekilde özgürlüğüm 
için katkıda bulunanlara derin şükran 
duygularımı ifade ediyorum. İnsan haklarını 
savunmaya devam edeceğim. Uluslararası Af 
Örgütü çalışmalarına çok teşekkür ediyorum" 
dedi.

AVUKATA KARŞI 
AÇILAN DAVA 
DÜŞÜRÜLDÜ 

3

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları 
İzleme Örgütü'nün Ukraynalı yetkililer ve 
Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından 
işkence ve gizli gözaltı kullanımını ortaya 
koyan ortak raporunu yayımlamasının 
ardından, Dmytro Koroliov 25 Temmuz ve 
2 Ağustos tarihleri arasında Ukrayna'nın 
kuzeydoğusundaki gizli gözaltından 
serbest bırakılan en az 13 kişiden biri 
oldu. Beş kişi ise hala aynı tesiste 
tutuluyor

GİZLİ GÖZALTINDAYKEN 
SERBEST BIRAKILDI 

5

10 YAŞINDAKİ GHINA’NIN 
TAHLİYESİ UMUT OLDU

9
TAHLİYESİ UMUT OLDU
10 YAŞINDAKİ GHINA’NIN 
TAHLİYESİ UMUT OLDU
10 YAŞINDAKİ GHINA’NIN 
TAHLİYESİ UMUT OLDU

Texas Temyiz Mahkemesi, Jeffery Wood'un 24 
Ağustos'ta yapılması planlanan infazından altı 
gün önce, infazın durdurulmasına karar verdi. 
1998'de bir markette gerçekleşen soygun 
sırasında işlenen bir cinayet nedeniyle ölüm 
cezasına çarptırılan Wood, cinayet 
gerçekleştiğinde mağazanın dışındaki bir 
kamyonda oturuyordu. Avukatları, ölüm 
cezasının sahte bilimsel kanıtlara dayandığını 
iddia ediyor.

Bangladeş makamları, gazeteciliği yüzünden 
81 yaşındaki Şefik Rehman'ı birkaç kez hedef 
aldı. Dergi editörü, bu yıl içinde herhangi bir 
suçlama olmaksızın dört ay tutuklu kaldı. 
Diyabet ve kalp rahatsızlığına rağmen tecrit 
edildi ve yeterli tıbbi bakım alması engellendi. 
Nihayetinde Rehman 6 Eylül'de kefaletle 
serbest bırakıldı. Ancak bu üç ay sonra sona 
eriyor. Uluslararası Af Örgütü ise Rehman'ın 
davasını izlemeye devam ediyor.

Uluslararası Af Örgütü ve diğer kuruluşların baskısı 
sonrası, ağır yaralı 10 yaşındaki Suriyeli bir kız, acil 
ameliyatı için 13 Ağustos'ta Madaya kasabasından 
başarılı bir şekilde tahliye edildi. Annesiyle birlikte 
eczaneye ilaç almaya giden Ghina Ahmad Wadi, Suriye 
hükümet güçleri kontrol noktasından gelen keskin 
nişancı ateşiyle bacağından vurulmuştu. Madaya'daki 
birçok sivilin acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı var.

TEXAS MAHKEMESİ 
İNFAZI DURDURDU 

7 GAZETECİ 
SERBEST BIRAKILDI

8

50 yaşındaki Ummanlı düşünce mahkumu 
Said Jaddad, 26 Ağustos'ta serbest 
bırakıldı. Yazdığı bir blog nedeniyle 
Umman'ın siber suçlar yasası uyarınca bir 
yıl hapis cezası alan Jaddad, cezaevinde 
dokuz ay geçirmişti. İşadamı ve insan 
hakları savunucusu olan Jaddad, Aralık 
2014'te evinde gözaltına alınmış, ailesi ve 
avukatıyla iletişim kumasına izin 
verilmeden birkaç gün sorgulanmıştı.

BLOG YAZDIĞI İÇİN 
TUTUKLANMIŞTI 

6

Düşük yapan bir kadının aldığı 8 yıllık 
hapis cezasının ardından tahliye 
edilmesi, Arjantin'de insan haklarını bir 
adım ileriye götüren bir karar oldu. 
Tucuman Yüksek Mahkemesi, 27 
yaşındaki Belen’in tutuklu yargılanması 
için bir sebep olmadığına karar verdi. 
Uluslararası Af Örgütü dünya genelinde 
120 bin imza toplayarak yerel otoritelere 
tahliye çağrısı yapmıştı. Uluslararası Af 
Örgütü Arjantin Direktörü Mariela Belski 
“Artık görmek istediğimiz, Belen 
aleyhindeki suçlamaların reddedilmesi. 
Belen hiçbir zaman hapsedilmemeliydi, 
düşük yapmak suç değildir” 
açıklamasını yaptı.   

Meksikalı çevre aktivisti Ildefonso Zamora 
Baldomero hukuka aykırı bir şekilde 9 ay boyunca 
tutuklu kaldıktan sonra 12 Ağustos’ta tahliye edildi. 
Uluslararası Af Örgütü, gerçeğe aykırı delillerle 
yapılan suçlamaların ve tutuklamanın, 
Baldomero’nun ağaç kesimlerini engellemeye yönelik 
yürüttüğü barışçıl kampanyalar sebebiyle olduğuna 
inanıyor. 2007’de Baldomero’nun Aldo isimli oğlu 
öldürülmüş ve diğer oğlu Misael ise saldırıya 
uğramış ve bu saldırı hakkında soruşturma 
yapılmamıştı. Uluslararası Af Örgütü yerel otoriteleri 
Baldomero ve ailesine yapılan tacizleri durdurmaya 
çağırıyor.

Avrupa Birliği 4 Ekim'de, işkence, kötü muamele veya infaz için kullanılabilecek ekipmanların 
satışına, aracılığına ve tanıtımına daha sıkı kısıtlamalar getirdi. Karar,  Avrupa Parlamentosu'nun 
bu tür ekipmanların ticaretiyle ilgili AB yönetmeliğinde var olan boşlukları kapatmak için oy 
kullanmasının ardından geldi. AB üyesi ülkeler üzerinde yasal olarak bağlayıcı olan bu düzenleme, 
Uluslararası Af Örgütü ve Omega Araştırma Vakfı'nın yıllar süren kampanyasının büyük bir başarısı.

BELEN İÇİN 
ÖZGÜRLÜK!

1 ADALETİN
ZAFERİ!2

İŞKENCE TİCARETİ 
AÇIĞI KAPATILDI! 4
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İNSAN HAKLARI İÇİN YAZIYORUZ, 
HAYATLARI DEĞİŞTİRİYORUZ 
Bir mektup ya da imza, hakları ihlal edilenlerin hayat-
larında değişim yaratabilir. Her yıl dünya genelinde yüz 
binlerce kişi, değişim yaratmak için, Uluslararası Af 
Örgütü’nün Haklar İçin Yaz kampanyasına katılıyor. Hakları 
ihlal edilenler için yetkililere mektup yazıyor ve dilekçeler 
imzalıyor. Bunu tam 12 yıldır yaparak hayatlara etki ediyor, 
insan haklarını tüm dünyada savunuyor. 

Geçen yıl, mektuplarımız ve imzalarımız ABD’li Albert Wood-
fox’un hücre hapsine mahkum edilmesinden 44 yıl sonra 
nihayet serbest bırakılmasını sağladı. Hükümet karşıtı ey-
lemler organize ettiği için Burma’da hapis cezasına mah-
kum edilen öğrenci lideri Phoye Phyoe Aung özgürlüğüne 
kavuştu. 

Haklar için yazmanın gücüne inanıyoruz ve bu yıl Eren 
Keskin, İlham Tohti, Edward Snowden, Şavkan, Barış 
Nehri Vadisi ve Annie Alfred için yazıyoruz. Bu küresel 
hareketin parçası olmak için sitemizi ziyaret edebilir-
siniz: 

haklaricinyaz.org.tr
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Bir mülteci kampında olduğunuzu düşünün.
En yakın tuvalete gitmeye korkuyorsunuz ya da 
sığındığınız ülkede cinsiyet kimliğinizden dolayı 
her gün cinsel tacize uğruyorsunuz.
Mülteci kadınlar, kız çocukları ve LGBTİ’ler daha güvenli bir hayata ulaşmak için çıktıları yolculukta veya sığındıkları ülkelerde 
sürekli cinsel taciz ve tecavüz gibi cinsiyet kimliğine dayalı şiddet ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyor. Lübnan ve Libya gibi 
ülkelerde, derin bir yoksulluk ve güvensizlik içinde olan mültecilerin cinsel istismar ve cinsiyet kimliğine dayalı şiddete uğrama 
riski daha da artıyor. 

Düzensiz, kağıtsız mülteci kadınlar ve çocuklar nerede olurlarsa olsunlar hiç bir zaman kendilerine karşı işlenen suçlar hakkın-
da şikayette bulunamıyor ve bu suçlar raporlanmıyor. Resmi oturma belgeleri olmadığı için şikayet etmek gözaltına alınmak, 
sınır dışı edilmek veya cezalandırılmak demek oluyor.

Dünyanın her yerinde ülkeler mültecilerin korunması için daha fazla sorumluluk paylaşarak, korunmaya en çok ihtiyacı olan 
mülteci kadınların, çocukların ve LGBTİ’lerin yasal ve güvenli yollarla yeniden yerleştirilmesini güvence altına almalı. Ve bunu 
acilen gerçekleştirmeli!

“El Salvador’da barış içinde yaşamak mümkün 
olmadı. Polis sürekli peşimde beni takip ediy-
ordu. Para istiyordu, taciz ediyor ve dövüyor-
du. Beni kimliğimden dolayı sevmediklerini 
söylüyorlardı. Sonunda ülkeden ayrılmaya karar 
verdim. Yolda yine elimde ne varsa çaldılar 
ve tehdit ettiler. Ama Meksika’da yetkililer 
tarafından tutuklandım ve beni sınır dışı eder-
ek El Salvador’a geri gönderdiler. Bana yine 
saldıracaklar diye çok korkuyorum. Bu nedenle 
yine göç etmeye çalışıcam. Bu ülkede yaşamak 
imkansız. Kendimi hiç bir zaman güvende his-
setmiyorum.”

Patricia (gerçek adı değil) 32 yaşında trans bir 
kadın. 2015 yılında Meksika’ya sığınma baş-
vurusu yaptı ama başvurusu reddedildi.

El Salvador’dan Patricia’nın hikayesi 
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“Mülteci kadınlara yönelik taciz Lübnan’da çok 
büyük bir sorun. Bekar veya evli olmam bir şey 
değiştirmiyor, yine de taciz ediyorlar. 16 yaşında bir 
kızım var ve onu en yakın dükkana alışverişe gön-
dermeye korkuyorum. Bir keresinde özel bir araba 
durdu ve beni gideceğim yere götürmeyi teklif etti. 
Arabaya bindim ve arka koltuğa oturdum. Araba-
daki adam bana para vereceğini, beni çok güzel 
bir eve götüreceğini ve kaybettiğim bütün herşeyi 
telafi  edeceğini söyledi. Arka koltuktan kalkıp 
yanına oturmamı istedi. Ne kadar çok korktuğu-
mu belli etmemeye çalıştım. Araba durduğunda 
hemen arabadan indim ve beni gelip almaları için 
tanıdıklarımı aradım.”

Maryam (gerçek adı değil), 2013 yılında ailesi ile 
birlikte Lübnan’a kaçan Suriyeli bir kadın

 Lübnan’da mülteci kadınlara taciz

Yaklaşık 60 bin mülteci ve göçmen, AB politikaları kuzey 
ülkelere ulaşmalarını engellediği için, Yunanistan’da sıkışıp 
kalmış durumda. Çoğu korkunç koşullarda yaşam mücade-
lesi veriyor. Mevcut kamplar kadın ve çocuklar için bilhassa 
emniyetsiz. Kamplarda yetersiz ışıklandırma, ayrı duş ve 
tuvalet eksikliği kadınların gündelik hayatını zorlaştırıyor. 
Kamplarda yaşanan taciz vakalarının rapor edilebilmesi ve 
tacize uğrayanların korunmasını sağlayacak mekanizmalar 
bulunmuyor. Birçok mülteci kadın Yunanistan’da aşırı kala-
balık kamplarda korku ve şiddetle mücadele ederek yaşa-
mak zorunda bırakılıyor.

Yunanistan’ki Nea Kavala kampında bulunan Ezidi kadın-
lar ve kız çocukları, kendilerine İslam Devleti (IŞİD) adı 
veren silahlı grubun kuzey Irak’ta azınlık gruplara yönelik 
olarak gerçekleştirdiği saldırılarda karşılaştıkları işkence, 
tecavüz, zorla evlendirme ve cinsel kölelikten kaçmıştı. 
Fakat Yunanistan’a ulaşmış olmak güvenli bir hayata var-
mak anlamına gelmedi. Altı yaşında kızı olan bir kadın “Hep 
grup halinde oturuyoruz ve sadece çok yorgun olduğumuz 

Yunanistan’daki mülteci kadınlar

zaman uyuyoruz” dedi. “Geceleri çadırdan ayrılmıyoruz. Bu 
yüzden çocuklar çadırın içinde tuvalet ihtiyaçlarını gidermek 
zorunda kalıyor.” Bu korku ve şiddetle mücadele etmek için, 
herhangi bir devlet korumasının sağlanmadığı kampta, Ezi-
di kadınlar bir “koruma çemberi” kurarak tuvalete giderken 
birbirlerine eşlik ediyorlar. 
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TÜRKİYE’DE 
BASINA YÖNELİK AĞIR BASKI 

DURDURULMALI

4 Kasım’da Cumhuriyet gazetesinden dokuz gazeteci 
ve yönetici yargılanmak üzere tutuklandı. Bu 
tutuklamalarla birlikte 15 Temmuz darbe girişiminden 
ve 21 Temmuz’da OHAL ilan edilmesinden bu yana 
tutuklanan gazeteci ve medya çalışanı sayısı 112’ye 
yükseldi. Toplam 169 medya kuruluşu kapatıldı. 
Muhalif basın kuruluşunda çalışan diğer gazeteci 
ve medya çalışanları gibi bu gazeteci ve yöneticiler 
de uydurma terörizm suçlamaları ile karşı karşıya 
bulunuyor.

Türkiye yetkilileri, keyfi bir şekilde tutuklanan 
gazetecileri derhal serbest bırakmalıdır. Haklarındaki 
tüm suçlamalar, uluslararası hukuk çerçevesinde 

tanınan ve ceza gerektiren suçlara dair güvenilir 
kanıtlar sunulmadığı takdirde, düşürülmelidir. 
Yetkililer, gazetecileri taciz etmek ve tutuklamak 
için uydurma terörizm suçlamalarının kullanımına 
son vermeli, 668 ve 675 sayılı KHK’ları kaldırmalı ve 
keyfi bir şekilde kapatılan basın organlarının tekrar 
çalışmaya başlamasını sağlamalıdır. 

Tutuklu gazeteci ve medya çalışanları ile 
kapatılan basın kuruluşları için başlattığımız 
acil eylemimize katılarak ifade ve basın 
özgürlüğü için harekete geçin: 
bit.ly/basinozgurlu

İfade özgürlüğüne ve medyaya yönelik 
saldırılar Türkiye’nin ardı ardına 
iktidara gelen hükümetleri döneminde 
on yıllardır tekrarlanan, değişime 
en dirençli insan hakları ihlallerin 
arasında yer alıyor. Son üç yılda 
medyanın, hükümetle yakın ticari 
bağlantıları olan medya sahiplerinin 
elinde toplanması ve muhalif sesleri 
susturmak için cezai kovuşturmaların 
kullanılmasıyla, ifade ve basın 
özgürlüğü alanında gözle görülür 
bir kötüleşme yaşandı ve bu durum 
giderek daha itaatkar hale gelen bir 
medyaya sebep oldu.  

Muhalif medyaya yönelik saldırılar 
15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte 
ciddi oranda arttı. 21 Temmuz’da 
OHAL ilan edilmesinden bu yana 
110.000’den fazla hükümet çalışanı 
kamu hizmetinden alındı. Adil 
yargılama tedbirleri ve işkence 
ve kötü muameleye karşı kritik 
önemdeki koruma tedbirleri kaldırıldı. 
Bu uygulamalar işkenceye karşı 

uluslararası hukukun mutlak yasağını 
ihlal etme riskini de beraberinde 
getiriyor. OHAL hükümleri gözaltına 
alınanların insan hakkı ihlallerine 
itiraz etmelerini engelleyen geniş 
kapsamlı gözaltılara da olanak 
sağlıyor.

Tutuklu 112 gazeteciden 78’i  
“Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması” (FETÖ/PDY) 
soruşturması kapsamında gözaltına 
alınırken, 25’i Kürt medya organları 
mensubu. Cumhuriyet gazetesinden 
dokuz gazeteci ve yönetici de FETÖ ve 
PKK terör örgütleri adına propaganda 
yapmak suçlaması ile karşı karşıya. 

27 Temmuz’da kabul edilen 668 
sayılı KHK ile “milli güvenliğe tehdit 
oluşturduğu veya terör örgütleri 
ile irtibatı olduğu” iddiasını temel 
alarak, Fethullah Gülen ile bağlantılı 
olduğu gerekçesiyle 131 medya organı 
kapatıldı.  Ağırlıklı olarak muhalif 
Kürt ve sol görüşlü 23 medya organı 

28 Eylül’de, 15 medya organı da 29 
Ekim’de (son grup 675 sayılı KHK ile 
olmak üzere) kapatıldı. Kapatılan 
medya organları arasında başta 
askeriyenin olmak üzere insan hakları 
ihlallerini ortaya çıkaran Taraf 
gazetesi, araştırmacı gazetecilik 
konusunda uzmanlaşmış Nokta 
dergisi, Türkiye’de Kürtçe yayın yapan 
tek gazete Azadiya Welat ve Kürt kadın 
haber ajansı JINHA da yer alıyor. 

Türkiye, uluslararası sözleşmeler 
uyarınca ifade özgürlüğü hakkını 
güvence altına almakla yükümlüdür 
ve bu hak her türlü bilgi ve düşünceyi 
araştırma, edinme ve açıklama 
özgürlüğünü de içerir. Yetkililerin, bu 
hakkın kullanımına getirebilecekleri 
kısıtlamalar, ulusal güvenliğin ve 
kamu düzeninin veya sağlık ve ahlakın 
korunması için bariz bir biçimde 
gerekli ve belirtilen amaçlar açısından 
orantılı olmalıdır; aynı zamanda savaş 
propagandasını ve insanlara yönelik 
nefrete teşvik etmeyi yasaklamalıdır.
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 SUR’DA ZORLA YERİNDEN EDİLENLER...
Uluslararası Af Örgütü tarafından 
yayımlanan yeni raporda, “UNESCO dün-
ya mirası statüsüne sahip olan Sur’un 
on binlerce sakininin de aralarında bu-
lunduğu tahmini yarım milyon insan, 
son bir yılda Türkiye yetkililerinin toplu 
cezalandırmaya varabilen acımasız 
baskıları sonucu evlerinden çıkarıldı” 
denildi.

Bir yandan Kürt muhalif seslerinin Tür-
kiye hükümetince bastırılması yoğun-
laşırken, ‘Zorla Yerinden Edilen ve 
Mülksüzleştirilenler: Sur Sakinlerinin Ev-
lerine Geri Dönme Hakkı’ başlıklı rapor, 
geçen yılın sonlarına doğru gerçekleşen 
yoğun güvenlik operasyonları ve devam 

eden kesintisiz sokağa çıkma yasakları 
sonucunda Diyarbakır’ın tarihi merkez-
inden zorla çıkarılan ailelerin umutsu-
zluk halini ortaya koyuyor. 

Bir zamanların canlı ve hareketli bir 
ilçesi olan Sur’daki evler, öncesinde ora-
da yaşayanların yararlanma ihtimali çok 
düşük olan bir kentsel dönüşüm projesi-
nin yolunu açacak şekilde, topçu ateşine 
tutuldu, yıkıldı ve kamulaştırıldı.

Konuyla ilgili konuşan Uluslararası 
Af Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direk-
törü John Dalhuisen, “Sur’da kesintisiz 
sokağa çıkma yasaklarının uygulan-
masından bir yıl sonra, evlerinden 

edilmiş binlerce insan kıt kanaat geçin-
meye çalışıyor ve giderek artan baskı or-
tamında belirsiz bir gelecekle karşı karşıya 
bulunuyor” dedi.

 Dalhuisen sözlerine şöyle devam etti: “Tür-
kiye’nin güneydoğusundaki sivil toplum 
üzerindeki baskı yaygın bir şekilde haber-
leştirilirken, güvenlik bahanesiyle sıradan 
insanların hayatlarını harap eden zorla 
yerinden edilmelere çok az yer verildi” dedi.

Evinde kalmaya çalışan bir kadın 
Uluslararası Af Örgütü’ne şöyle konuştu: 
“İki çocukla evdeydim, bir haftadır su 
içmemiştik. Bir gün eve [biber] gaz[ı] 
kapsülü atıldı. 20 gündür elektriğimiz de 
yoktu. Çıkıp gitmek istedim fakat gidebi-
lecek bir yerim yoktu.” 
 
Sur’daki çatışmalar Mart 2016’da sona 
erdi, fakat sokağa çıkma yasakları ilçenin 
büyük bir kısmında devam etti. Zorla tah-
liyeleri takiben, hemen hemen tüm mülkler 
yetkili makamlar tarafından kamulaştırıldı 
ve birçok bina yıkıldı. Sokağa çıkma yasağı 

ve yıkım sebebiyle geri dönmek neredeyse 
imkansız hale getirilse de, bazı sakinler 
geri dönmeyi denedi ama buldukları yerle 
bir edilmiş evleri ve yağmalanmış ve yok 
edilmiş eşyaları oldu. 

Yerlerinden edilen sakinler alternatif 
olarak bütçelerine uygun, yeterli konut 
bulamadılar ve temel hizmetlere erişe-
bilmekte zorluk yaşadılar. Birçoğu yerin-
den edildiğinde işini kaybetti, çocukların 
eğitimleri ciddi derecede sekteye uğradı 
ya da tamamen okulu bıraktılar. Tazminat-
ların çok yetersiz olarak karşılanması ve 
yetkililerin yeterli –hatta bazı durumlarda 
hiç bir- kira yardımı sağlamıyor olması za-
ten hali hazırda yoksul olan aileleri daha 
da büyük zorluklara itti.
 
Bunun yanı sıra, darbe girişimi sonrasın-
da Kürt muhalif seslerin hedeflenmesiyle 
birlikte, yoksul ve yerinden edilen insan-
lara hayati destek sağlayan sivil toplum 
örgütleri de kapatılmış oldu.
 Sur sakinleri, hükümet tarafından 
yürütülmekte olan sokağa çıkma yasağı 

ve ev yıkımlarının güvenlik gerekçesiyle 
yapıldığı iddiasını, çatışmalar sekiz aydan 
fazla zaman önce bittiği gerekçesiyle 
reddediyor. Bunun yerine, uygulamaları, 
mahallelerinin yenilenmesi ve söz konusu 
yerlerde yaşayan kişilerin yeniden yerleştir-
ilmesi için önceden tasarlanmış bir planın 
bir parçası olarak görüyorlar. İlk kez 2012 
yılında ortaya atılan bir kentsel dönüşüm 
projesi yeniden canlandı, ancak ayrıntılar 
sınırlı ve mahalle sakinleriyle istişare 
yapılmadı. Bu, Türkiye’de daha önce uygu-
lanmış ve sakinlerin evlerine hiç bir zaman 
geri dönemedikleri kentsel dönüşüm pro-
jeleri örneklerine benziyor.
Konuyla ilgili konuşan John Dalhuisen, 
“Sur’daki sokağa çıkma yasağının acı 
verici yıldönümünde, dünya mirası olan 
bu bölgenin nüfusunun büyük kısmı, ken-
di miraslarına yıkılmış bir şekilde bakmak 
zorunda bırakıldı” dedi.  
 
İmza kampanyasına katılmak için: 
www.zorlayerindenedilenler.org

Uluslararası Af Örgütü’nün Sur raporu, Avrupa Direktörü John 
Dalhuisen (sağda), Türkiye Direktörü İdil Eser (ortada) ve Türkiye 
Araştırmacısı Andrew Gardner’ın (solda) Diyarbakır’da katıldığı bir 
basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

©
 G

uy
 M

ar
tin

/P
an

os

©
 G

uy
 M

ar
tin

/P
an

os



BÜLTEN [ 2016/3 ]  BÜLTEN [ 2016/3 ]  
16 17

İNSANLIĞIN BİTTİĞİ YER

Suriye’de 2011’den bu yana binlerce kişi korkunç şartlardaki cezaevlerinde hayatlarını 
kaybetti. On binlerce kişi şoke edici işkencelere maruz bırakıldı. 

Cezaevlerinde tutulanlar en temel sağlık hizmetlerine erişemiyor, açlık ve enfekte yaralar 
nedeniyle hayatlarını kaybediyor. Çoğu zorla “itiraf” almak için acımasızca dövülüyor, 
tecavüze uğruyor, elektrik şokuna maruz bırakılıyor. 

Suriye hükümetine karşı çıktığından şüphelenilen herkes tehlike altında bulunuyor. Bu kişiler 
arasında işçiler, öğrenciler, blog yazarları, akademisyenler, avukatlar, doktorlar, aktivistler ve 
gazeteciler de bulunuyor.  

Uluslararası Af Örgütü Suriye cezaevlerindeki bu acımasızlığın durdurulması çağrısında 
bulunuyor. Bir cezaevinden sağ kalan bir kişinin deneyimlerini belgeleyen illüstrasyonlar bu 
merkezlerdeki acımasızlığı ifşa ediyor. 

  Suriye’nin en korkunç gözaltı merkezlerinden biri olan Saydnaya Cezaevi’nin uydu fotoğrafı
   © Amnesty International/Forensic Architecture

Yeni gelenlerin cezaevi görevlileri 
tarafından dövülmesi “hoş geldin 
partisi” olarak adlandırılıyor.
“Hepimiz korkunç bir şekilde dövüldük. Plastik 
ve metal kablolar, hatta elektrik kabloları 
dahi kullandılar... Hiç kimseyi es geçmediler. 
Yaşlı bir adamın bizden daha kötü bir şekilde 
dövüldüğünü gördüm.”

Uluslararası Af Örgütü’nün küresel kampanyasına katılarak uluslararası bağımsız 
gözlemcilerin cezaevlerini inceleyebilmesinin sağlanmasını talep edin: 
http://bit.ly/2brZQfY

İllüstrasyonlar: © Amnesty International/Mohamad Hamdoun

Bir cezaevindeki “hoş geldin partisi”ni anlatan 
bir avukat
“ ‘Tekerlek’ olarak bilinen işkence yönteminde insanlar 
bir araba lastiğine alınları dizlerine veya ayak bileklerine 
gelecek şekilde zorla oturtuluyorlar ve dövülüyorlar” 

“Bu işkence onurunuzu elinizden alıyor. İnsanı yıkıyor... 
O anları her düşündüğümde hala korku duyuyorum. 
Düşüncesiyle bile nabzım hızlı atmaya başlıyor.” 
Tekerlek işkencesine maruz bırakılan 20’li 
yaşlarındaki bir Arapça öğretmeni 

Aşırı kalabalık nedeniyle insanlar akut akıl 
sağlığı sorunları yaşıyor. Bazı durumlarda 9 
metrekarelik bir hücrede 50’den fazla kişi bir 
arada tutuluyor 

“Beni içeriye aldıklarında insan görmedim, 
kıpırdayan ve birbirine karışmış solucanlar 
gördüm.”
Aşırı kalabalığı anlatan eski bir tutuklu
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DEVAM EDEN DAVALAR

ARALIK 2016
22 Aralık
Barış için Akademisyenler Davası
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi

29 Aralık
Lütfillah Tacik Davası 
Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi

OCAK 2017
11 Ocak
Özgür Gündem ile Dayanışma Davası
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi

12 Ocak
Dilek Doğan Davası 
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi

ŞUBAT 2017
9 Şubat:
Uğur Kurt Davası
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi

/// DAVA GÖZLEM /// DAVA GÖZLEM /// DAVA GÖZLEM /// DAVA GÖZLEM /// 

/// DAVA GÖZLEM /// DAVA GÖZLEM /// DAVA GÖZLEM /// DAVA GÖZLEM /// 

/// DAVA GÖZLEM /// DAVA GÖZLEM /// DAVA GÖZLEM /// DAVA GÖZLEM /// 

/// DAVA GÖZLEM /// DAVA GÖZLEM /// DAVA GÖZLEM /// DAVA GÖZLEM /// 

ÖZGÜR GÜNDEM İLE DAYANIŞMA 
DAVASI’NDA İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ 
Andrea de Ruijter, Uluslararası Af Örgütü Hollanda

NİHAT KAZANHAN DAVASI’NDA 
HÜKÜM VERİLDİ
Deniz Yıldız, Uluslararası Af Örgütü Türkiye

Özgür bir basın, 
demokratik toplum 
için olmazsa olmaz bir 
gereklilik. Buna rağmen 
Türkiye’de, Özgür Gündem 
Gazetesi’ne nöbetçi genel 
yayın yönetmenliği yapan 
üç kişi hakkında, 8 Kasım 
Salı günü bir yargılama 
başlatıldı. Merkezi 
İstanbul’da bulunan 
gazete, 19 Ağustos 2016 
tarihinde kapatılmıştı.

Davayı takip etmek 
üzere uluslararası pek 
çok gözlemcinin izleyici 
olarak hazır bulunmasına 
rağmen duruşma, yalnızca 
25 kişinin sığabileceği bir salonda gerçekleşti. Pek çok izleyicinin 
sıkışarak oturması sayesinde herkes duruşma salonuna sığabildi. 

Duruşmada, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur 
Fincancı ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Derneği Türkiye Temsilcisi 
Erol Önderoğlu sanık olarak bulundu. Duruşmada olmayan 
gazeteci ve insan hakları aktivisti Ahmet Nesin de sanıklar 
arasındaydı. 

Üç insan hakları aktivisti,  2014’ten bu yana süregiden 
soruşturmaların ve gözaltıların yaşandığı gazetenin genel yayın 
yönetmeni tutuklu olduğundan, dayanışma amacıyla nöbetçi 
genel yayın yönetmenliğini üstlendiler. Şimdi ise terör örgütü 
propagandası yapma suçundan yargılanıyorlar. 

Şebnem Korur Fincancı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı 
olarak, insan hakları ihlallerinin raporlanması konusunda yıllarca 
çalışmış bir kişi. Fincancı, duruşma sırasında tutuklu bulunduğu 

sırada cezaevinde 
yaşanan insan hakları 
ihlallerini ilk elden 
raporlayabilme imkânına 
sahip olabildiği için 
savcıya teşekkürlerini 
sundu.  

İfade özgürlüğünün 
sınırları olsa da, 
Türkiyeli yetkililerin 
gazetecileri ve insan 
hakları aktivistlerini 
tutuklamasındaki 
kolaylık, yetkililerin 
endişesinin ifade 
özgürlüğünün sınırlarının 
aşılması değil, ifade 
özgürlüğünün kendisi 

olduğunu gösteriyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Türkiye, Dünya 
Basın Özgürlüğü Listesi’nde birkaç sıra gerilemiş görünüyor. 
Bu veriler de, tesadüfen Erol Önderoğlu’nun çalıştığı kurum 
tarafından raporlanıyor. 

“Demokratik bir toplumda, rahatsız edici veya şoke edici görüşlerin 
ve eleştirilerin de ifade özgürlüğü kapsamında korunması 
gerektiği” Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Özgür Gündem 
v. Türkiye (2000) kararında açıkça belirtiliyor. Ancak ne yazık ki 
Türkiye hükümeti, söz konusu eleştiriler bakımından bu toleransı 
gösteremiyor. Türkiye demokrasisinin ihtiyacı, gazetecilerin ve 
insan hakları aktivistlerinin işlerini özgürce yapabilmelerinin 
sağlanmasıdır. Ben de bu yüzden, yargılamanın sonunda 
gazetecilerin beraat edeceklerini umut ediyorum.

Özgür Gündem ile Dayanışma Davasının bir sonraki duruşması 
11 Ocak 2017 tarihinde görülecek. 

Nihat Kazanhan’ın Cizre’de vurularak öldürülmesinin ardından 
başlayan yargılama süreci, ilk olarak kolluk kuvvetlerinin sebep 
olduğu öldürme ve yaralama vakalarındaki süreçlere oldukça 
benzer bir şekilde işlemeye başladı. Yetkililer, önce polisin sorumlu 
olduğunu reddeden açıklamalar yaptılar, ardından ‘bazı güvenlik 
güçlerinin kusurlu olabileceği’ yönünde bir başka açıklama yapıldı, 
sonrasında ise soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirildi. Bir 
polis memurunun çocuklara doğru ateş ettiğini gösteren kamera 
görüntülerinin video kanıtı olarak ortaya çıkmasının ardından, 
süreç bir anlamda farklılaşmaya başladı. Nihat’ı olası kastla 
öldürme suçundan yargılanan polis memuru tutuklandı. 

Öte yandan, davanın Mayıs 2015’te görülen ilk duruşmasından bu 
yana yargılama süreci pek çok kez duraksadı. Cizre’de defalarca 
ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına bağlı olarak, davanın kimi 
duruşmaları görülmeksizin ertelendi. Hakimler ve savcılara yönelik 
süregiden soruşturmalar kapsamında da mahkeme heyeti değişti, 
yeni üyeler atandı. 1 buçuk yıldır devam eden süreçte avukatlar, 
barolar, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucuları 
Nihat’ın davasını takip etmeyi bırakmadılar. 

11 Kasım’da Cizre Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 
ise, nihayet yargılanan beş sanık polis memuru hakkında bir 
hüküm verildi.

Tutuklu sanık polis memuru Mehmet Nurbaki Göçmez hakkında 
olası kastla öldürme suçundan verilen ceza, haksız tahrik ve iyi 
hal indiriminin ardından 13 yıl 4 ay olarak belirlendi. Tutuksuz 
yargılanan üç sanık polis memuru beraat etti; bir sanık polis 
memurunun ise aldığı 5 ay hapis cezası ertelendi. 

Kazanhan ailesinin avukatları, mahkeme kararını temyize 
götürecek. Uluslararası Af Örgütü Türkiye olarak biz de, 
soruşturma aşamasından bu yana izlediğimiz bu davayı, hukuk 
sürecinin sonuna dek, Türkiye’de cezasızlığın son bulması 
talebiyle izlemeye devam edeceğiz.  
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TAHİR ELÇİ İÇİN ADALET
İnsan hakları savunucusu Avukat Tahir Elçi’nin ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Tahir Elçi, bir yıl önce 
28 Kasım’da, “silah, çatışma, operasyon istemiyoruz” taleplerini dile getirdiği Diyarbakır’daki bir basın 
açıklamasının hemen ardından vurularak öldürüldü. 

Tahir Elçi hayatını hakikat, adalet ve insan haklarına adadı. Gözaltına alınanların, işkenceye uğrayan-
ların ve zorla kaybedilenlerin haklarını savunmak için kendi hayatını tehlikeye attı ve Türkiye’de işlenen 
insan hakları ihlallerine uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Bu sebeple defalarca susturulmaya 
çalışıldı. Ekim ayında katıldığı bir televizyon programında PKK hakkında söylediği ve ifade özgürlüğü 
çerçevesinde meşru olan görüşleri nedeniyle hakkında kovuşturma başlatıldı ve yedi yıl altı ay hapis 
cezası tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.  Bu, telefon ve sosyal medya aracılığıyla Tahir Elçi’ye yönelik 
ölüm tehditlerini de içeren bir korkutma ve taciz kampanyasının başlamasına sebep oldu.

Tahir Elçi’yi kimin öldürdüğü ve niye öldürdüğü hala belirsizliğini koruyor. Soruyoruz: Tahir Elçi’yi kim 
öldürdü? Israr ediyoruz: Tahir Elçi faili meçhul olmayacak, cinayetinin failleri yargılanacak! 
Tahir Elçi İçin Adalet kampanyamıza katılmak ve Adalet Bakanı’na, Elçi’nin ölümüyle ilgili gecikmek-
sizin, etkin, kapsamlı ve tarafsız bir soruşturma gerçekleştirilmesinin güvence altına alınması ve so-
rumluların adalet önüne getirilmesi çağrısında bulunmak için: 

tahirelci.amnesty.org.tr

 
ACİL EYLEMLER acileylem.org.tr

YÜZLERCE SİVİL TOPLUM 
KURULUŞU’NUN FAALİYETLERİ 
ASKIYA ALINDI
İçişleri Bakanlığı 11 Kasım’da 370 Sivil 
Toplum Kuruluşu’nun (STK) faaliyetlerinin 
üç aylığına geniş kapsamlı ve keyfi bir 
şekilde askıya alındığı duyurdu. Çocuk 
hakları, kadın hakları, yoksulluk üzerine 
çalışan STK’lar ve hukukçu dernekleri 
hedef alınanlar arasında bulunuyor. 
Keyfi bir şekilde askıya almalar ifade 
ve toplanma özgürlüğü haklarını 
ihlal etmektedir ve OHAL’de dahi 
meşrulaştırılamaz.

Yetkilileri STK’ların faaliyetlerine 
uygulanan keyfi askıya almaları derhal 
kaldırmaya, derneklere ve diğer STK’lara 
yönelik daha fazla askıya almaları veya 
kapatmaları durdurmaya, ifade ve 
örgütlenme özgürlüğü haklarına saygı 
duymaya, bu hakları korumaya ve OHAL’i 
gerekçe olarak kullanarak muhalif 
seslere yönelik baskıları sona erdirmeye 
çağırıyoruz.

TÜRKİYE’DE BASINA YÖNELİK  
AĞIR BASKI
4 Kasım’da Cumhuriyet gazetesinden 
dokuz gazeteci ve yönetici, yargılanmak 
üzere tutuklandı.  15 Temmuz darbe 
girişiminden ve 21 Temmuz’da OHAL ilan 
edilmesinden bu yana yargılanmak üzere 
en az 112 gazeteci ve medya çalışanı 
tutuklu, yine aynı dönemde toplam 
169 medya organı kanun hükmünde 
kararnameler (KHK) ile kapatıldı.

Türkiye yetkililerini, keyfi bir şekilde 
yargılama öncesi tutuklanan gazetecileri 

derhal serbest bırakmaya ve yetkilileri 
uluslararası hukuk çerçevesinde 
tanınan ve ceza gerektiren suçlara 
dair güvenilir kanıtlar sunamadıkları 
takdirde gazetecilere yönelik tüm 
suçlamaları düşürmeye, gazetecileri 
taciz etmek ve tutuklamak için uydurma 

terörizm suçlamalarını kullanmaya son 
vermeye, 668 ve 675 sayılı KHK’ları 
kaldırmaya ve keyfi bir şekilde kapatılan 
basın organlarının tekrar çalışmaya 
başlamasını sağlamaya çağırıyoruz.

İRANLI ZEYNEP LOKRAN HAYATTA 
ANCAK İNFAZ EDİLME TEHLİKESİ 
DEVAM EDİYOR
İranlı Zeynep Sekanvand Lokran 17 
yaşındayken, şiddet gördüğü kocasını 
öldürmekten adil olmayan bir yargılama 
sonucu suçlu bulundu ve ölüm cezasına 
mahkum edildi. Uluslararası baskı 
sonucunda, 13 Ekim’de infaz edilmesi 
planlanan Lokran’ın infazı gerçekleşmedi.  
Ancak 22 yaşındaki Lokran hala infaz 
edilme tehlikesi altında. 

Uluslararası Af Örgütü’nün edindiği 
bilgilere göre Lokran’ın yeni bir avukata 

erişimi sağlandı. Avukatı Lokran’ın 
yeniden yargılanması için başvuruda 
bulunmak üzere çalışmalara başladı. İran 
yetkilileri tarafından Lokran’ın yeniden 
yargılanmasına onay verilene kadar ölüm 
cezası kararı yürürlükte olmaya devam 
ediyor.

İmzalarıyla Lokran’a verilen ölüm 
cezasına karşı harekete geçen herkese 
teşekkür ederiz. İran yetkililerini Lokran’ı 
infaz etme planlarını derhal durdurmaya 
çağırdığımız acil eylemimiz devam ediyor.

SURİYELİ MÜLTECİ TÜRKİYE’YE 
GERİ GÖNDERİLME TEHLİKESİ 
ALTINDA
Suriyeli mülteci Noori, AB-Türkiye 
anlaşması uyarınca Yunanistan’dan 
Türkiye’ye zorla geri gönderilme tehlikesi 
altında bulunuyor. Sığınma başvurusu 
Türkiye’nin “güvenli üçüncü ülke” 
olduğu temeline dayanarak reddedildi. 
Yunanistan mahkemelerine temyiz 
başvurusu hakkında kararın birkaç gün 
içerisinde çıkması bekleniyor. Noori şu 
anda Yunanistan’ın Midilli Adası’nda 
polis tarafından gözaltında tutuluyor.

Yunanistan yetkililerinden Noori’nin 
Türkiye’ye geri gönderilmemesini 
sağlamalarını ve sığınma başvurusunu 
Yunanistan’da değerlendirmelerini, 
tüm sığınmacı ve mültecilerin, tam 
korumaya erişmeyecekleri Türkiye’ye geri 
gönderilmelerini derhal durdurmalarını 
talep ediyoruz.
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Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Aktivizm ve Etkinlikler

TRANS, ONURLU VE TÜRKİYELİ: 
TÜRKİYE’DEN TRANS AKTİVİST 
HİKAYELERİ 
Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Haftası’nda 22 
Kasım’da Uluslararası Af Örgütü İstanbul Grubu, Boğaziçi 
LGBTİ Kulübü ve Boğaziçi Sinema Kulübü ile birlikte 
Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan trans aktivistlerin 
yaşam hikayelerine yer veren ve Trans, Onurlu ve Türkiyeli 
projesi kapsamında çekimleri yapılan bir video gösterimi 
yaptı. Gösterimin ardından projenin katılımcılarından 
Sema Semih ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nden 
Kampanya ve Aktivizm Koordinatörü Ece Milli ile proje ve 
Türkiye’de LGBTİ+ hakları üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. 
Gösterimi yapılan video röportajlar 2011 yılında “Trans, 
Onurlu ve Türkiyeli: Sosyal Adalet İçin Kültürel Bir Müdahale” 
adlı proje kapsamında çekildi. Bu proje, Güney Afrikalı 
sanatçı Gabrielle Le Roux tarafından tasarlanmış portre 
çizimleri, video röportajlar ve kitaptan oluşan alternatif bir 
sanat çalışmasıdır. Türkiye’de translara karşı yapılan hak 
ihlallerine, nefret suçlarına ve ayrımcılığa karşı kolektif bir 
sanatsal müdahaledir. Detaylı bilgi için: 
transonurluveturkiyeli.tumblr.com

İZMİR’DE MEKTUP YAZMA 
MARATONU 
Dünyanın en büyük insan hakları kampanyası Haklar İçin Yaz 
başladı! Uluslararası Af Örgütü olarak her yıl tüm dünyada aynı 
amaç için harekete geçiyoruz. Farklı ülkelerde insan hakkı ihlaline 
uğrayan kişiler için yetkilileri mektup yağmurunu tutuyoruz. 
Hakları ihlal edilenlere dayanışma mektupları gönderiyoruz. 
İzmir Aktivist Grubumuz bu yılın ilk mektup yazma maratonunu 
6 Kasım’da gerçekleştirdi. Z Kitabevi’nde bir araya gelen 
aktivistlerimiz Av. Eren Keskin, Mısırlı fotomuhabir Şavkan ve 12 
yaşındaki Malavili Annie Alfred için gerçekleştirdi. 
Haklar İçin Yaz kampanyamıza katılmak için bize yazın: 
aktivizm@amnesty.org.tr

TAHİR ELÇİ’Yİ ÖZLEMLE ANIYORUZ, 
FAİLLERININ BULUNMASINI 
İSTİYORUZ
İnsan hakları savunucusu Avukat Tahir Elçi’nin ölümünün 
üzerinden bir yıl geçti. Elçi, 28 Kasım 2015’te “silah, çatışma ve 
operasyon istemiyoruz” dediği bir basın açıklamasının ardından 
Diyarbakır’da vurularak öldürüldü. Aradan bir yıl geçti ancak 
soruşturma hala sonuçlanmadı. 
Tahir Elçi’yi özlemle anıyoruz ve faillerinin tespit edilerek adalet 
önüne çıkarılması için çağrımızı sürdürüyoruz. 
İstanbul aktivist grubumuz ölümünün birinci yılında Tahir Elçi’yi 
anlattıkları ve adalet talep ettikleri bir video çekti. 

Videoya http://bit.ly/2gOJ4gD bağlantısından erişebilirsiniz.

Tahir Elçi İçin Adalet kampanyamıza katılmak için: 
tahirelci.amnesty.org.tr




