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Türkiye’nin ifade ve toplanma özgürlüğü sınavı
28 Mayıs’ta başlayan ve tüm Türkiye’ye yayılan olaylarda ifade ve 
toplanma özgürlüğü konusunda verilen sınav 

Türkiye’de ifade özgürlüğünün tam zamanı…
…ancak #buyasaylaolmaz 

Mısır’daki siyasi çalkantı 
Mısır’da kadın protestoculara yönelik cinsel saldırılar siyasi kargaşa arasında 
devam ediyor

2012 yılında doğrular ve yanlışlar
Her zaman insan hakları ihlallerine yönelik takipte olmalı ve gelecek yıllarda da 
gücümüzü korumalıyız!

Duvarların dili olsa
Mısır’da yaşanan siyasi çalkantı öncesinde de ülkenin duvarları yaşanan 
ayaklanmanın izlerini taşıyordu
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Murat Çekiç, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü

Merhaba,
Türkiye’de ifade özgürlüğü konusundaki yasal engellerin kaldırılması için başlattığımız kampanyamızla denk gelen bu 
günlerde, size Bülten’imizin yeni sayısını ulaştırıyoruz. Düşündüğümüzü özgürce söyleyebilmek hepimizin doğuştan gelen 
bir hakkı olduğu kadar, bizleri insan kılan temel bir özellik. Eleştirilerimizi, görüşlerimizi, duygularımızı, kızdığımız ve 
mutlu olduğumuz şeyleri herkesle paylaşabilmek demektir ifade özgürlüğü.

Biz de 27 Mart 2013 tarihinde yayımladığımız “Türkiye: İfade Özgürlüğünün Tam Zamanı” isimli raporumuzda, Türkiye’de 
ifade özgürlüğünün önünde engel oluşturan çok sayıda yasa maddesinin bir kısmını ele aldık. Ne yazık ki, ülkemizde ifade 
özgürlüğünü tehdit eden yasaların sayısı çok fazla. Bu yasalar, ifade özgürlüğünün önemli bileşenleri olan basın yayın ve 
örgütlenme alanlarında da uluslararası insan hakları standartlarına aykırı kısıtlamalar içeriyor. Hatta, bu kısıtlamalar 
anayasanın ilgili maddesinden başlıyor. Bütün bu çerçeve içinde, sadece Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele 
Kanunu’nu öncelikli olarak ele aldık. Bu kanunlarda yer alan 10 maddenin acilen değiştirilmesi ya da kaldırılması 
gerektiğini raporumuzda belirttik. 

Hem Türkiye hem de dünya medyasında geniş ilgi gören raporumuz hakkında hem hükümet hem de muhalefetle 
görüşmeler gerçekleştirdik. Aynı zamanda ilgili bakanlıklarla da görüşmelerimiz oldu. Biz Dördüncü Yargı Paketi’nin bu 
değişiklikleri yapmak için bir fırsat olduğunu belirttik. Ancak özellikle bakanlıklardan ve hükümetten aldığımız yanıt 
üzücüydü. Bize toplumun henüz bu değişikliklere hazır olmadığı söylendi. Ardından Nisan ayı içerisinde de, Dördüncü 
Yargı Paketi ifade özgürlüğü açısından hiç bir değişiklik yapılmadan TBMM’den geçti.

Oysa biz biliyoruz! Türkiye’deki herkes, insanca ve insan haklarına dayalı bir ülkede yaşamaya hazır! Bu nedenle, www.
buyasaylaolmaz.org internet sitesindeki kampanyamıza hiç ara vermeden devam etmeye ve “Ne Çektin Be Türkiye” 
dediğimiz sokak eylemlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Sizler de, henüz imzalamadıysanız bu kampanyaya kolayca 
katılabilir, sosyal medyada ve çevrenizde paylaşarak destekleyenlerin sayısını arttırabilirsiniz.

Türkiye’den ve dünyadan bambaşka insan hakları hikâyelerini paylaştığımız bu sayımızı keyifle okumanızı dilerim. 
Desteğiniz için çok teşekkürler. 
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ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE MASASI AÇIKLAMALARI
ARADAN BİR YIL GEÇMESİNE RAğMEN  
ULUDERE/QILEBAN BoMBALAMASINDA  GERÇEKLER 
oRTAYA ÇIKMADI vE ADALET hâLâ YERİNİ BULMADI   
27 ARALIK 2012  

Uluslararası Af Örgütü aradan bir yıl geçmiş olmasına rağmen, Uludere’de 
bir Türk savaş uçağının bombalaması sonucu çoğunluğu çocuklardan 
oluşan 34 sivilin öldürülmesi ile ilgili gerçeğin hâlâ ortaya çıkarılmamış 
olmasından derin bir endişe duymaktadır.
Olayı soruşturmak üzere Ocak 2012’de Meclis tarafından İnsan 
Hakları İnceleme Komisyonu’na bağlı bir alt komisyon oluşturuldu. 
Uluslararası Af Örgütü, alt komisyon raporunun yayımlanmasının üst 
üste ertelenmesinden ve planlanan son toplantıların da iptal edildiğinin 
açıklanmasından endişe duymaktadır.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2082 

TÜRKİYE’DE TERÖRLE MÜcADELE GÖzALTILARI ÖNDE GELEN  
İNSAN hAKLARI AvUKATLARINI hEDEF ALDI  
18 ocAK 2013  

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’nin farklı  illerinde gece gerçekleşen 
polis baskınları sonucu ifade özgürlüğünü ve polis şiddeti mağdurlarını 
savunmalarıyla tanınan 15 insan hakları avukatının gözaltına alındığını 
belirtti.
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Araştırmacısı  Andrew Gardner, “Önde gelen 
insan hakları avukatlarının gözaltına alınması ve ofislerinin açıkça hukuka 
aykırı bir biçimde aranması, muhalif sesleri engellemeye yönelik gözle 
görünür bir şekilde gerçekleşen kovuşturmalar dizisine bir yenisini daha 
eklemiştir” diye belirtti.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2093   

İSTANBUL’DAKİ ERMENİ KADINLARA YÖNELİK  SALDIRILAR  
SoRUŞTURULMALI  
30 ocAK 2013 

Uluslararası  Af Örgütü, Türkiye yetkililerini, İstanbul’daki Ermeni 
kadınlara yönelik saldırıları hızlı, kapsamlı ve tarafsız bir şekilde 
soruşturmaya çağırıyor.
Türkiye yetkilileri, bu suçların arkasındaki olası ırkçı ve/veya dini 
önyargıları soruşturmakla yükümlüdür. Söz konusu soruşturmanın 
gerçekleştirilmemesi, Türkiye’nin de onayladığı Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin ve sözleşme tarafından düzenlenen ayrımcılığa uğramama 
hakkının ihlali anlamına gelebilir.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2094 

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ ANKARA’DAKİ  BÜYÜKELÇİLİK  
SALDIRISINI KINIYoR  
1 ŞUBAT 2013  

Uluslararası Af Örgütü Ankara’daki ABD Büyükelçiliği’ne yönelik bombalı 
saldırıyı kınamaktadır. Halk arasında kayıtsızca kayıplara sebep olan 
ya da onları riske atan bu tarz saldırıların her türü, insanlığın temel 
prensiplerinin hiçe sayılması anlamına gelmektedir.
Uluslararası Af Örgütü, yetkililere derinlemesine ve bağımsız bir 
soruşturma yürüterek sorumluları uluslararası insan hakları standartları 
ile uyumlu bir şekilde adil kovuşturmalar sonucunda adalete teslim etmesi 
çağrısında bulunuyor.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2096 

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ, SURİYE SINIRINDAKİ  
BoMBALAMAYI KINIYoR 
13 ŞUBAT 2013  

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Suriye sınırındaki Cilvegözü kapısında 
gerçekleşen bombalı saldırıyı kınıyor.
Rastgele gerçekleştirilen bu çeşit saldırılar, uluslararası hukukun 
ilkelerinin hiçe sayılması anlamına geliyor. Uluslararası Af Örgütü Türkiye 
yetkililerine kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma başlatarak sorumluları 
uluslararası insan hakları standartları ile uyumlu bir şekilde adil 
kovuşturmalar sonucunda adalete teslim etmesi çağrısında bulunuyor.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2107 

DÖRDÜNcÜ YARGI PAKETİ İNSAN hAKLARI ALANINDA GERÇEK   
BİR DEğİŞİM YARATMAK İÇİN İYİ BİR FIRSAT  
23 ŞUBAT 2013  

Uluslararası Af Örgütü, cezai kovuşturmaları Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi içtihadı ve uluslararası insan hakları standartları ile uyumlu 
hale getirme amacı taşıyan ve “Dördüncü Yargı Paketi” olarak da bilinen 
yargı reformunu Meclis’e getirmeyi amaçladıklarını işaret eden hükümet 
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ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE MASASI AÇIKLAMALARI
açıklamalarını memnuniyetle karşılamakta.
Uluslararası Af Örgütü, Türkiye hükümetini yasayı ifade özgürlüğü hakkı 
konusunda uluslararası insan hakları standartları ile uyumlu hale 
getirmek için doğrudan yasal ifade özgürlüğü kısıtlayan adil olmayan 
yasaları kaldırmaya, terörle mücadele davalarındaki geniş çaplı ihlallere 
son vermeye çağırıyor.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2113
Konu ile ilgili hala devam eden kampanyamızın detayları için: 
http://www.buyasaylaolmaz.org

PKK İLE MÜzAKERELERDE GELİŞME UMUDU  
21 MART 2013  

Uluslararası Af Örgütü, PKK lideri Abdullah Öcalan tarafından yapılan 
ateşkes çağrısı üzerine Türkiye yetkililerinin harekete geçmesi gerektiğini 
söyledi.
Uluslararası Af Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü John Dalhuisen, 
“Türkiye yetkilileri, PKK ile kalıcı barış sağlamak ve yıllarca süren çatışma 
boyunca iki tarafın da gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerine çözüm 
bulmak için bugün yapılan ateşkes çağrısının yarattığı ivmeyi korumalı” 
diye konuştu.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2128

TÜRKİYE’DE İFADE ÖzGÜRLÜğÜNÜN TAM zAMANI  
27 MART 2013  

Uluslararası Af Örgütü, bugün “Türkiye: İfade Özgürlüğünün tam zamanı” 
adlı bir rapor yayımlayarak, Türkiye’de şu an yürürlükte olan yasalarda, 
yasaların uygulanma alanlarında ve “Dördüncü Yargı Paketi”nde 
yapılması gereken değişikliklere değindi.
Şu an Türkiye’deki siyasi atmosfer göz önünde bulundurulduğunda Türkiye 
yetkilileri “Dördüncü Yargı Paketi” ile hakiki bir insan hakları reformu 
gerçekleştirmek için bu şansı elinden kaçırmamalı. Hükümet, “Dördüncü 
Yargı Paketi” tasarısının şu an Meclis’te olduğunu ve Türkiye’nin yasalarını 
uluslararası insan hakları standartlarıyla uyumlu hale getireceğini belirtti. 
Fakat şu anki haliyle taslak bunu yerine getirecek durumda değil.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2129
Konu ile ilgili hala devam eden kampanyamızın detayları için: 
http://www.buyasaylaolmaz.org 

TÜRKİYE YÜzLERcE SURİYELİ MÜLTEcİYİ zoRLA ÜLKELERİNE  
GERİ GÖNDERDİ  
29 MART 2013  

Edinilen bilgilere göre 600 kadar Suriyeli mülteci, güvenlikleri inanılmaz 
bir şekilde hiçe sayılan bir tavırla, Türkiye yetkilileri tarafından ülkelerine 
zorla geri gönderildi. Alınan bilgilere göre, zorla geri göndermeler, 
kamptaki şiddetli protestolardan sonra gerçekleşti.
Zulüm görme ve ciddi insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalma riski 
yaratacağından, yetkililer hiçbir koşulda Suriyeli mültecileri zorla geri 
göndermemelidir.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2131 

EMEK SİNEMASI PRoTESToLARI: BARIŞÇIL PRoTESTo  
hAKKININ ENGELLENMESİ vE AŞIRI GÜÇ KULLANIMI  
KABUL EDİLEMEz  
8 NİSAN 2013 

Dün, Emek Sineması’nın zorla kapatılmasını protesto etmek üzere 
Taksim’de bir araya gelen yaklaşık bin protestocunun sinemanın yer 
aldığı sokağa yürümesi kolluk kuvvetleri tarafından engellendi. Kolluk 
kuvvetlerinin, protestocuların sinemanın yer aldığı sokağa yürümesini 
engellemelerini meşru kılan dayanak belirsizdir.
Uluslararası Af Örgütü, yetkilileri, protestocuların yürüyüşünün engellenme 
ve kolluk kuvvetlerinin aşırı güç kullanma nedenlerini ele alan, hızlı, 
bağımsız ve tarafsız bir soruşturma başlatmaya çağırmaktadır.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2141 

ÜNİvERSİTE ÖğRENcİLERİNİN GÜvENLİğİNİ SAğLAYIN  
12 NİSAN 2013  

 Uluslararası Af Örgütü, yetkilileri, Dicle Üniversitesi’nde üç gün süren 
şiddetli çatışmaların ardından üniversite öğrencilerinin güvenliğinin 
sağlanması için gerekli adımları atmaya ve şiddet içeren saldırıları hızlı ve 
etkin bir şekilde soruşturmaya çağırmaktadır.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2147 
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FAzIL SAY KARARI TwITTER KULLANIcILARI İÇİN cESARET  
KIRIcI BİR MESAj NİTELİğİNDE  
15 NİSAN 2013  

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın bugün “dini değerleri aşağılama” 
suçundan 10 ay hapse mahkûm edilmesinin üzerine açıklama yapan 
Uluslararası Af Örgütü, bu kararın ülkedeki sosyal medya kullanıcılarına 
cesaret kırıcı bir mesaj niteliğinde olduğunu dile getirdi.
12 Nisan’da Meclis’ten geçen Dördüncü Yargı Paketi, ülkede ifade 
özgürlüğünün önünde engel teşkil eden kısıtlayıcı ve güncelliğini yitirmiş 
olan yasaların gözden geçirilmesi konusunda başarısız oldu.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2149 
Konu ile ilgili hala devam eden kampanyamızın detayları için: 
http://www.buyasaylaolmaz.org 

SURİYELİ MÜLTEcİLERİN İhTİYAÇLARI İÇİN ULUSAL  
YETKİLİLER vE ULUSLARARASI ToPLUM BİRLİKTE ÇALIŞMALI  
25 NİSAN 2013  

Uluslararası Af Örgütü bugün bir brifing yayımlayarak Türkiye’de 
bulunanlar başta olmak üzere Suriyeli mültecilerin durumuna dikkat çekti. 
Sayıları 1.3 milyonu aşan Suriyeli mülteciler başta Türkiye olmak üzere, 
Ürdün, Lübnan ve Irak’a sığınıyor.
BMMYK’ya göre 5 Nisan 2013 itibarıyla Türkiye’de Suriye’den gelen 
293,761 kadar kişi bulunuyor. Bu sayı 2013’ün başlangıcından bu yana 
neredeyse üçte birlik bir artış anlamına geliyor. Fakat Türkiye yetkilileri 
Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin sayısının 400.000 kadar olduğunu 
düşünüyor. Bunların 190.000’i hükümetin sekiz bölgede açtığı 17 mülteci 
kampında kalıyor.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2157 

1 MAYIS KUTLAMALARINDA AŞIRI GÜÇ KULLANILDI vE  
BARIŞÇIL PRoTESTo hAKKI ENGELLENDİ  
3 MAYIS 2013  

Bu yıl istanbul’da düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına yine polis şiddeti 
ve yetkililerin gösterilerin gerçekleşmesini engelleme çabası damgasını 
vurdu.
Uluslararası Af Örgütü, polisin ve yetkililerin, daha geniş kapsamıyla, 
siyasi görüş ya da herhangi bir temelde, görevleri itibariyle ayrımcılık 
yapmama yükümlülüklerini hatırlatır ve yetkililer Birleşmiş Milletler Kolluk 
Güçleri Görevlileri Tarafından Kuvvet ve Ateşli Silah Kullanılması Hakkında 
Temel İlkeler’de bulunan standartların uygulanmasını güvence altına alma 
konusunda çağrı yapmaktadır.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2167 

TÜRKİYE, ERMENİSTAN vE AzERBAYcAN ARTIK vİcDANİ RET  
hAKKINI TANIMALI  
14 MAYIS 2013  

Bugün 15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü ve Uluslararası Af Örgütü 
askerlik hizmetine karşı vicdani ret hakkının tanınması için yaptığı çağrıyı 
yineliyor.
Uluslararası Af Örgütü, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan hükümetlerine 
gecikmiş sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirme ve askerlik 
hizmetine karşı vicdani ret hakkını tanıma ve aynı zamanda, askerlik 
hizmetine alternatif sivil hizmetin de tamamen sivil olması ve süre 
bakımından cezalandırılmaması çağrısında da bulunuyor.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2171
 

DÜNYA MÜLTEcİLER GÜNÜ: TÜRKİYE AYRIM GÖzETMEKSİzİN  
TÜM MÜLTEcİLERİN hAKLARINI GÜvENcE ALTINA ALMALI  
20 hAzİRAN 2013  

Türkiye, 11 Nisan 2013 tarihinde yasalaşan 6458 sayılı “Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu” ile sayısı her geçen gün artan mültecilere 
koruma sağlama yönünde önemli bir adım attı. Yasanın uygulaması 2014 
yılında mümkün olacağından mültecilerin günlük yaşamında henüz olumlu 
bir etki yaratmadı.
Yeni yasada 1951 tarihli BM “Mültecilerin Hukuki Statülerine İlişkin 
Cenevre Sözleşmesi”ne konulan coğrafi sınırlamanın muhafaza 
edilmesi Avrupalı olmayan mültecilerin Türkiye’de kalıcı bir uluslararası 
korumaya sahip olamayacağını göstermiştir. Türkiye’nin derhal 1951 
Cenevre Sözleşmesi’ne koyduğu sınırlamayı kaldırarak Avrupalı olmayan 
mültecilere de Türkiye’de uluslararası korumaya erişimlerini mümkün 
kılmalıdır.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2194 

LİcE’DE PRoTESTocULARA YÖNELİK ÖLÜMcÜL 
SİLAhLI  SALDIRI SoRUŞTURULMALI  
1 TEMMUz 2013  

Uluslararası Af Örgütü yetkililerin, 18 yaşındaki Medeni Yıldırım’ın 
ölümüne sebebiyet veren ve diğer dokuz kişinin yaralanmasına sebep olan 
jandarmaların açtığı ateş ile ilgili derhal bağımsız ve etkili bir soruşturma 
başlatması gerektiğini dile getirdi.
Uluslararası Af Örgütü, yetkililere bu standartlar uyarınca Lice’de 
jandarma yetkililerinin güç kullanımını soruşturması ve aşırı güç 
kullandığı tespit edilen herhangi bir yetkilinin de adalet önüne çıkarılması 
çağrısı yapmaktadır.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2211 
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Türkiye’de toplanma hakkı ve ifade özgürlüğü hakkı rutin bir şekilde ihlal ediliyor. Mayıs sonunda Gezi Parkı’nda başlayan ve Türkiye’nin birçok iline yayılan 
protestolar ve barışçıl protestoculara yönelik polisin aşırı güç kullanımı hem toplanma hakkı hem de ifade özgülüğü hakkı ile bağlantılı olmak üzere bir insan 
hakları konusu olarak gündemdeki yerini koruyor. 

Taksim Yayalaştırma Projesi çerçevesinde Gezi Parkı’nın yıkılmasını barışçıl bir şekilde protesto etmek üzere 28 Mayıs’ta parkta toplanan aktivistlere 31 
Mayıs tarihinde sabahın erken saatlerinde polis biber gazı ve tazyikli su kullanarak müdahale etmiş ve aktivistleri parktan çıkarmıştı. Ardından protestolar 
İstanbul’un çeşitli semtlerinde devam etti ve Ankara ve İzmir de dâhil olmak üzere birçok ile sıçradı. Protestolar ve protestoculara yönelik aşırı güç kullanımı 
15 Temmuz itibariyle İstanbul’da ve diğer illerde sürmekteydi. Polisin protestolara biber gazı ve tazyikli su kullanarak orantısız bir şekilde müdahale etmesinin 
sonucunda sekiz binden fazla kişi yaralandı. Yaralıların bazıları polisin gaz fişeğini doğrudan protestocuların üzerine hedef alarak kullanması nedeniyle gözünü 
kaybedenlerdi. Olaylar bağlamında beş kişi hayatını kaybetti.

Sonucu son derece ağır olan polis müdahalesi, yetkililerin muhalif seslerin bir araya gelerek görüşlerini barışçıl bir şekilde ifade etmesini engellemeye kararlı 
olduğunu gösteriyor. Zira polisin orantısız güç kullanımı Türkiye’de yeni değil. Bu yıl Gezi Parkı olaylarının başlamasından önce 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına 
da polis şiddeti ve yetkililerin gösterilerin gerçekleşmesini engelleme çabası damgasını vurmuştu. Benzer şekilde ifade özgürlüğü hakkı da Türkiye’de sıklıkla ihlal 
ediliyor. Her yıl aralarında siyasi aktivistler, insan hakları savunucuları, gazeteciler ve avukatların da bulunduğu birçok kişi sadece barışçıl düşüncelerini ifade 
ettikleri için yargılanıyor. Hakkında dava açılanlar genellikle, devleti eleştiren veya hassas meseleler hakkında resmi görüşün aksi fikirler ifade eden kişiler. 

Uluslararası Af Örgütü ifade özgürlüğü hakkının korunmasının yanı sıra (bkz. buyasaylaolmaz.org) yine temel bir insan hakkı olan toplanma hakkının 
korunması ve güvence altına alınması için çalışır. Tam da bu sebeple Gezi Parkı olayları ile başlayan süreci gözlemledik ve konu ile ilgili birçok 
basın açıklaması yayımladık. Dünya çapında aktivistlerimiz bulundukları ülkelerdeki Türkiye cumhuriyeti elçiliklerine, Türkiye’de polisin orantısız 
güç kullanılmasına dair duydukları kaygıyı iletti. 100 binden fazla kişi internet üzerinden başlatılan acil eylemimize destek verdi ve polis şiddetinin 
durdurulması, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkına saygı duyulması ve aşırı güç kullanıldığı iddialarının hızlı, bağımsız ve tarafsız bir şekilde 
soruşturulması çağrısında bulundu. Uluslararası Af Örgütü Almanya Şubesi 12,600, İspanya Şubesi 40,000, Amerika Şubesi 37,000, Norveç Şubesi 
12,600, hollanda Şubesi 7,800, Kanada Şubesi 4,000, Uluslararası Sekreterya 3,000, Avusturya Şubesi 2000, Portekiz Şubesi 1330 imza topladı! ve daha 
sayamadığımız nice şubemiz imza topladı. Türkiye’de ise acileylem.org üzerinden 4561 imza, kağıt üzerinde 821 imza, SMS yoluyla 104 imza topladık.”

TÜRKİYE’NİN ToPLANMA hAKKI vE  İFADE ÖzGÜRLÜğÜ SINAvI
Toplanma hakkı ve ifade özgürlüğü hakkı temel insan haklarındandır. 

her devlet gibi Türkiye de bireylerin barışçıl bir şekilde bir araya gelme ve 
düşüncelerini ifade etme haklarını güvence altına almalıdır

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ, TAKSİM GEzİ PARKI’NDAKİ  
BARIŞÇIL GÖSTERİcİLERE KARŞI AŞIRI GÜÇ KULLANILMASINI  
KINIYoR  
31 MAYIS 2013  

Uluslararası Af Örgütü, Taksim Gezi Parkı’ndaki barışçıl göstericilere 
yönelik, biber gazı ve aşırı güç kullanılması ile ilgili kaygı duymaktadır. En 
az bir gösterici ciddi şekilde yaralanmış ve ameliyata alınmıştır.
Bir toplantıyı dağıtma kararı, her zaman başvurulacak en son yöntem 
olmalı, gereklilik ve orantılılık ilkeleri ile bağdaşmalıdır. Uluslararası 
standartlar polisin toplantıları dağıtırken güç kullanmamasını, ya 
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da bu uygulanabilir değilse, güç kullanımını minimum gereklilikle 
sınırlandırmasını gerektirmektedir. Uluslararası Af Örgütü, yetkilileri, 
Taksim Gezi Parkı’nda aşırı ve gereksiz güç kullanıldığı iddialarını hızlı, 
bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturmaya ve keyfi güç kullanımından 
sorumlu emniyet görevlilerinin yargılanmasını sağlamaya çağırmaktadır. 
Uluslararası Af Örgütü ayrıca, yetkililerden, göstericilerin barışçıl 
toplanma ve ifade özgürlüğü haklarını güvence altına almalarını talep 
etmektedir.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2175

TÜRKİYE, PoLİSİN zALİMcE BASKISINI DURDURMALI  
vE İSTANBUL GÖSTERİLERİNDEKİ hAK İhLALLERİNİ  
SoRUŞTURMALI  
31 MAYIS 2013  

Polis, 30 Mayıs ve 31 Mayıs’ta, biber gazı ve tazyikli su kullanarak 
Taksim’de bulunan Gezi Parkı’ndaki yıkımı durdurmak amacıyla yapılan 
barışçıl protesto gösterisine aşırı güç kullanarak müdahale etti. Yüzden 
fazla göstericinin polis müdahalesi sırasında yaralandığı bildirildi. 
Bazıları başından yaralandı ve en az iki kişi acil ameliyata alındı.
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü Murat Çekiç ise “Kolluk kuvvetleri 
tarafından aşırı güç kullanımı Türkiye’de gösterileri dağıtmak için rutin 
bir şekilde kullanılıyor. Bir toplantıyı güç kullanarak dağıtma kararı, her 
zaman başvurulacak en son yöntem olmalı ve polis müdahalesi orantılı 
olmalıdır. Türkiye yetkilileri kolluk kuvvetlerine aşırı güç kullanımını 
durdurma emri vermeli ve acilen tüm ihlalleri soruşturmalıdır. Yetkililer, 
bireylerin ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü haklarını garanti altına 
almakla yükümlüdür” diye konuştu.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2177

PoLİSİN UTANÇ vERİcİ AŞIRI GÜÇ KULLANIMI TAMAMEN  
SoNA  ERMELİ  
1 hAzİRAN  

İstanbul’da bulunan Gezi Parkı’nda gerçekleşen olaylarla ilgili üçüncü 
bir açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü, protestolar sırasında daha 
fazla ölüm ve yaralanmaların yaşanmaması için Türkiye yetkilerinin 
acilen etraflıca düşünmesi gerektiğini dile getirdi. Örgüt aynı zamanda 
protestocuların en temel haklarına erişmelerine izin verilmesi gerektiğini 
söyledi.
Taksim Meydanı’ndaki sahneler hükümetin şiddet içeren protestoları 
engellemek için polis müdahelesinin gerekli olduğu iddialarının yanlış 
olduğunu gösterdi. Aynı zamanda polis şiddetinin, hükümete muhalif 
barışçıl göstericileri susturmak için bir girişim olduğu düşüncesinin de 
doğruluğunu kanıtladı.
Hükümet Taksim Meydanı’ndaki bütün protestoları yasaklama 
konusundaki duruşundan vazgeçmeli ve son üç gün içinde polis 

tarafından gerçekleştirilen hak ihlallerini etkili ve bağımsız bir şekilde 
soruşturmaya odaklanmalı.
Gelecekteki protestolar için ders çıkarılmalı. Yetkililer barışçıl protestolara 
izin vermeli ve toplanma hakkını kullanan barışçıl göstericilere yönelik güç 
kullanmamalı. 

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2179

TÜM YARALILARIN SAYISINI DERhAL AÇIKLAYIN  
3 hAzİRAN 2013  

Türkiye’nin diğer illerinin yanı sıra Ankara, İstanbul ve İzmir’de bu kadar 
geniş çaplı bir polis şiddeti yaşanmasının ardından Uluslararası Af Örgütü 
yaralananların sağlığı konusundaki endişesini hala koruyor.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2180

AŞIRI GÜÇ KULLANIMINA BİR SoN vERİP YARALILARIN  
DURUMUNU AÇIKLAYIN  
3 hAzİRAN 2013  

Uluslararası Af Örgütü polisin protestolara yaptığı müdahalenin 
uluslararası insan hakları standartlarıyla uyumlu hale getirilmediği 
sürece Türkiye’de polisin gerçekleştirdiği hak ihlalleri sonucu yaralanan 
aktivistlerin sayısının artmaya devam edeceğini belirtti.
Tabipler Birliği, yaralanmaların çoğunun polisin tazyikli su kullanması ve 
biber gazı tenekelerinin doğrudan göstericilerin üzerine atılması sonucu 
gerçekleştiğini bildirmiştir. Birlik, polisin bu taktiği neticesinde, birçok 
kişinin görme yetisini kaybettiğinden endişe duymaktadır.
Uluslararası Af Örgütü Türkiye yetkililerini gösterilerdeki polis 
müdahalelerini hızlı, bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturmaya ve 
verileri kamuya açıklamaya çağırmaktadır.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2183 

TÜRKİYE’DE GÖSTERİcİLERE YÖNELİK AŞIRI GÜÇ  
KULLANIMINA DERhAL SoN vERİN  
6 hAzİRAN 2013  

Barışçıl göstericilere yönelik gücün kötüye kullanılması ve kamuoyundan 
peş peşe gelen itirazlar, gelecekteki gösterilere yönelik polis faaliyetleri 
için - Türkiye’nin barışçıl toplanma hakkı da dahil olmak üzere 
vatandaşlarının temel haklarına saygı yükümlülüğü ekseninde - bir ders 
olmalıdır.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2182
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DURMAYAN PoLİS ŞİDDETİ DENETLENEMİYoR  
11 hAzİRAN 2013  

Bu sabah çevik kuvvetin Gezi Parkı’ndaki barışçıl protestoculara yönelik 
bir kez daha biber gazı ve tazyikli su kullanmasının ardından Uluslararası 
Af Örgütü, yetkililer aktivistlerle anlamlı bir diyalog kurmadığı sürece 
protestoların artmaya devam edeceğini dile getirdi.
Polisin daha fazla müdahalesi, Vali Hüseyin Avni Mutlu’nun parka 
müdahale olmayacağı yönündeki bu sabah yaptığı açıklamalarla çelişti.
Türkiye yetkilileri şu ana kadar hak ihlallerini soruşturma konusunda 
başarısız oldu ve kimse adalet önüne çıkarılmadı.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2186

ULUSLARARASI ToPLUM TÜRKİYE’DE YAŞANAN ŞİDDETİ  
DURDURMAK İÇİN SÜREcE MÜDAhİL oLMALI  
12 hAzIRAN 2013 

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Araştırmacısı Andrew Gardner sözlerine 
şöyle devam etti: “Şu an uluslararası toplum ve özellikle Avrupa 
Birliği ülkeleri duruma müdahil olarak Türkiye hükümetinden, mevcut 
durumu yatıştırmak ve son iki haftadır tanık olduğumuz dehşet veren 
seviyelerdeki şiddet olaylarına son vermek için protestocularla anlamlı 
bir diyaloğa girmesini talep etmeli.”

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2190

GÖRÜŞMELER İNSAN hAKLARI KRİzİNİ ÇÖzMEK İÇİN  
MEMNUNİYET vERİcİ BİR ADIM  
14 hAzİRAN 2013  

Gezi Parkı protestoları üçüncü haftasına girerken Uluslararası Af Örgütü 
bir açıklama daha yaparak yetkililerle yapılan görüşmeleri değerlendirdi. 
Örgüt, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın protestocularla yetkililer 
arasındaki uçurumu dostane bir şekilde kapatmaya çalışma çabası olarak 
bir dizi sanatçı ile görüşmesini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.
Uluslararası Af Örgütü yetkililere yönelik protestocuların barışçıl gösterileri 
devam ettirme hakkına saygı duyma ve polisin İstanbul ve diğer yerlerde 
protestoculara yönelik ihlal niteliği taşıyan tüm güç kullanımını durdurma 
çağrısını yinelemektedir.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2190

PRoTESTocULARIN GÖzALTINDA hABERLEŞMESİz  
TUTULMASINA SoN vERİN  
16 hAzİRAN 2013  

Uluslararası Af Örgütü dün gece İstanbul’da gerçekleşen toplu gözaltıların 
ardından bugün bir açıklama yaparak polisin, gözaltına alınmış insanların 
kendi bünyelerinde tutulduğunu kabul etmediğini dile getirdi. Cumartesi 
gecesi boyunca protestoların merkezi olan Taksim bölgesinde ve yakınında 
bulunan Harbiye ve Mecidiyeköy’de gerçekleşen protestolarda 100’den 
fazla gözaltı olduğuna inanılıyor. Gerçek sayı bilinmiyor ama çok daha 
yüksek olacak gibi. İstanbul Barosu, Uluslararası Af Örgütü’ne adı bilinen 
ve polis tarafından gözaltına alındığı görülen yaklaşık 70 kişinin nerede 
olduğu bilgisine hala ulaşamadıklarını dile getirdi. Protestocuların 
nerede olduğunun bilinmemesi, polis tarafından kötü muameleye maruz 
bırakıldıkları yönündeki endişenin artmasına sebep oluyor.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2191

BARIŞÇIL TAKSİM PRoTESTocULARI SERBEST BIRAKILMALI  
9 TEMMUz 2013  

Türkiye yetkilileri, dün Taksim’de gözaltına alınan barışçıl protestocuları 
derhal serbest bırakmalıdır. Uluslararası Af Örgütü, yetkililerin ayrıca çevik 
kuvvetin Taksim Meydanı’nı ve Gezi Parkı’nı boşaltmak için biber gazı ve 
tazyikli su kullanan polisin aşırı güç kullandığı iddialarını soruşturması 
gerektiğini belirtti. Uluslararası Af Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü 
John Dalhuisen, “Polisin Taksim Meydanı ve çevresinde dün geceki 
davranışları, son dönemde Türkiye’deki protestoların ortaya çıkmasına 
sebep olan taktiklere maalesef geri dönüldüğüne işaret ediyor. Türkiye 
yetkililerinin muhalif seslerin Taksim Meydanı’nda bir araya gelmesini 
engellemeye kararlı olduğunu görüyoruz” dedi.

Açıklamanın tamamı için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2224

KoRKMAz’IN ÖLÜMÜ hIzLI, ETKİN, BAğIMSIz vE TARAFSIz  
BİR ŞEKİLDE SoRUŞTURULMALI  
10 TEMMUz 2013  

Eskişehir’de Haziran başında “Gezi Parkı Eylemleri” dahilinde düzenlenen 
bir protesto gösterisine müdahale eden polisin attığı biber gazından 
kaçarak ara sokağa giren ve sivil giyimli 5-6 kişinin saldırısına uğrayarak 
beyin kanaması geçiren 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail 
Korkmaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uluslararası Af 
Örgütü olarak, Korkmaz’ın ölümüne dair hızlı, etkin, bağımsız ve tarafsız 
bir soruşturma başlatılmasını, sorumluların derhal adalet önüne 
çıkarılmasını talep ediyoruz.

Açıklama için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2229 
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Türkiye’de İfade Özgürlüğünün Tam zamanı…
…ancak #BuYasaylaolmaz!

İfade özgürlüğü hakkının ihlali, Türkiye’nin en köklü insan hakları sorunlarından 
birini oluşturuyor. Öyle ki, her yıl pek çok kişi sadece barışçıl düşüncelerini 
ifade ettikleri için kovuşturmaya uğruyor. Bu kişiler arasında sıklıkla insan 
hakları savunucuları, gazeteciler ve avukatlar yer alıyor. Kovuşturmaya uğrayan 
kişiler bununla sınırlı kalmıyor. Nisan ayında, hepimiz, piyanist ve besteci Fazıl 
Say’ın “dini değerleri aşağılama” suçundan 10 ay hapis cezasına mahkum 
edilmesine şahit olduk. Hakkındaki hüküm, beş yıllık denetimli serbestlik 
şartıyla geri bırakılan Say, Twitter’da yazdığı ve ifade özgürlüğü kapsamında 
değerlendirilmesi gereken yorumlar nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 216. 
Madde uyarınca kovuşturmaya uğramıştı. 

Say, ifade özgürlüğü hakkı ihlal edilen birçok kişiden sadece biri. Altmış iki 
yaşındaki aktivist Sultani Acıbuca da benzer bir şekilde, ancak bu sefer Terörle 
Mücadele Kanunları uyarınca, kovuşturmaya uğradı. Acıbuca, PKK ile sürmekte 
olan çatışmalarda oğullarını kaybetmiş annelerin oluşturduğu Barış Annesi 
İnisiyatifi’nin bir üyesi. Kendisi 2006 ve 2008 yılları arasında İzmir’de barışçıl 
gösterilere katıldığı için ve bir konuşmasında barış çağrısı yaptığı için “silahlı 
örgüte üye olma”ya ilişkin 314. Madde uyarınca ceza aldı. 

Benzer şekilde gazeteci Ahmet Şık, Türk Ceza Kanunu’nun 220/7 Maddesi 
uyarınca “bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım etmek”le suçlanıyor ki 
aleyhinde sunulan deliller ağırlıklı olarak kendisinin yazdığı ve o dönemde 
henüz “İmam’ın Ordusu” başlığıyla yayınlanması planlanan bir kitabın 
taslağına dayandırılmaktaydı. 

Vakalar bunlarla sınırlı değil. Vicdani retçi Halil Savda, Türk Ceza Kanunu’nun 
“halkı askerlikten soğutma” başlıklı 318. maddesi uyarınca birçok davada 
yargılandı ve hüküm giydi. Halil Savda’nın çok sayıda davasının da gösterdiği 
üzere bu madde, bir insan hakkı olan vicdani ret hakkına ilişkin sokak 
gösterilerinde ya da gazete haber ve köşe yazılarıyla dile getirilen desteği 
yargılamak için sıklıkla kullanılıyor.

Liste kabarık. İfade özgürlüğü hakkını kullandığı için birçok kişi hakkında 
davalar açılmaya devam ediyor. Yukarıda bahsedilen vakaların da gösterdiği 
üzere, bu davalar genellikle, devleti eleştiren veya hassas meseleler 
hakkında resmi görüşün aksi fikirler ifade eden kişiler hakkında açılıyor. 

Son yıllarda gördüğümüz bir eğilim ise, meşru eylemlerin terörün geniş ve 
muğlak tanımı nedeniyle ve terörle mücadele yasalarının keyfi kullanımı ile 
kovuşturmaya uğraması. Bu eylemler arasında, yine vakaların gösterdiği gibi, 
siyasi konuşmalar, eleştirel yazılar, gösterilere katılım ve yasal siyasi grup ve 
örgütlerle bağlantı da dahil.

Tam da bu nedenlerle, Uluslararası Af Örgütü, Mart ayında “İfade 
Özgürlüğü’nün Tam Zamanı” adlı bir rapor yayımladı. Türkiye’de ifade 
özgürlüğünü tehdit eden en sorunlu kanun maddeleri analiz etti. Yetkililere, 
Türkiye hukukunun uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmesi için 
tavsiyelerde bulundu. Bunu yaparken de yine Mart ayında görüşülmeye 
başlanan ve kamuoyunda “Dördüncü Yargı Paketi” olarak bilinen kanun 
tasarısını ele aldı ve yeniden düzenlenmesi talep etti. Yargı paketi birkaç 
ufak değişikle Nisan ayında kabul edildi. Paketle birlikte, Türk Ceza Kanunu 
ve Terörle Mücadele Kanunu’nun bazı maddeleri değiştirildi. Değişiklikler, 
maddelerin önceden yol açtığı bazı ihlallerin engellenmesi ihtimalini doğursa 
da, Türkiye’de ifade özgürlüğü hakkının korunması için yeterli değil. Talebimiz, 
Türkiye mevzuatının, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi gibi Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası belgelerle 
uyumlu hale getirilmesi, ifade özgürlüğü hakkını doğrudan ve adil olmayan 
bir şekilde engelleyen yasaların kaldırılması ve değiştirilmesi. Bu amaçla, 
kapsamlı yasal reformlar hayata geçirilmeli.

Kısacası, Türkiye’de ifade özgürlüğü hakkının korunmasının vakti geldi, ancak 
var olan yasalarla olmaz diyoruz. Bu bağlamda, “Bu yasayla olmaz!” sloganı 
ile yola çıkarak bir kampanya başlattık. Bir site hazırladık ve Sayın Başbakan’a 
yönelik, taleplerimizi içeren bir dilekçe hazırlayarak imza kampanyası başlattık. 
Lobi faaliyetleri gerçekleştirerek Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İnsan 
Hakları İnceleme Komisyonu, parti başkanvekilleri, Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu, elçilik temsilcileri ve daha birçok kurum ve kişi ile görüştük; 
görüşmeye devam ediyoruz. “Ne Çektin Be Türkiye!” sloganı ile sokak eylemleri 
düzenledik ve gazete ilanları verdik. Bu çalışmalarımızı aynı hızla sürdüreceğiz. 
Taleplerimiz karşılanana kadar… 

 Siz de bize katılıyor ve “Türkiye’de ifade özgürlüğünün 
 tam zamanı!” diyorsanız, www.buyasaylaolmaz.org 
 sitesini ziyaret ederek dilekçemizi imzalayabilirsiniz. 
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10 Temmuz: Uluslararası Af Örgütü tarafından toplanan deliller, 
güvenlik güçlerinin, görevden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 
taraftarlarına yönelik aşırı güç kullanıldığını öne sürüyor. Geçen hafta 
Cuma gününden bu yana, siyasi şiddet olaylarında ve protestolarda 
1500 civarında kişi yaralanırken üçü güvenlik güçlerinden olmak üzere 
en az 88 kişi öldü.

10 Temmuz: Uluslararası Af Örgütü, Pazartesi günü 259 kişinin Kahire 
Havaalanı’ndan geri çevrildiğine dair haberlerin ardından Mısırlı 
yetkililerin Suriyelilerin girişini kayıtsızca reddetmemesi ve ülkesindeki 
çatışmadan kaçan herkese sığınma hakkını sağlaması gerektiğini 
dile getirdi. Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör 
Yardımcısı Hassiba Hadj Sahraoui, “Şu an Suriye’de gerçekleşen 
şiddet olaylarının, dökülen kanın ve insan hakları ihlallerinin boyutu 
göz önünde bulundurulduğunda, Mısır’ın can güvenlikleri için kaçan 
Suriyelileri geri çevirmesi akla hale sığacak bir durum değil” diye 
konuştu.

8 Temmuz: Uluslararası Af Örgütü, bugün Cumhuriyet Muhafızları 
Karargahı’nın önünde öldüğü bildirilen en az 51 kişi için acil ve 
bağımsız bir soruşturma çağrısı yapıyor.

4 Temmuz: Uluslararası Af Örgütü Mısır’da Cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi’nin devrilmesiyle, ordu dâhil olmak üzere güvenlik güçlerinin 
sahip oldukları tüm yetki dâhilinde, siyasi ilişkilerinden bağımsız, 
ülkedeki herkesin güvenliğinin ve insan haklarının korunması için 
ellerinden geleni yapma çağrısında bulundu.

3 Temmuz: Uluslararası Af Örgütü bugün yaptığı açıklamada, ordunun 
krizi çözmek için müdahale tehdidi eli kulağındayken Mısırlı polis ve 
güvenlik güçlerinin ülkedeki siyasi çatışma sırasında protestocuları 
ve protestoları izleyenleri şiddetten koruma konusunda başarısız 
olduğunu dile getirdi. Uluslararası Af Örgütü’nün Mısır’da bulunan 
araştırmacılarının elde ettiği kanıtlara göre, güvenlik güçleri 
çatışmalara müdahale etmiyor ya da çıkan şiddet olaylarını bastırmak 
için çok geç olay yerine geliyor. 28 Haziran’da ülkede muhalifler ve 
Cumhurbaşkanı Mursi taraftarları arasında çatışmalar başlamıştı.

3 Temmuz: 30 Hazirandan bu yana, güvenlik güçleri şiddet olaylarını 
engelleme ya da etkisiz hale getirme konusunda başarısız olurken, 
Mısır’daki politik kargaşada en az 36 kişinin öldü ve yüzlercesi 
yaralandı. Şiddet olaylarını soruşturmakla görevli adli takibat 
yetkililerine göre, çatışmaların en kanlı günü olan Salı gününde 21 kişi 
öldürüldü. Kayıplar, arasında hem Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 
muhalifleri hem de taraftarları bulunuyordu.

Mısır’da kadın göstericilere yönelik cinsel saldırılar siyasi 
kargaşa arasında devam ediyor

Tüm dünya, Mısır’da milyonlarca insanın cumhurbaşkanı 
Muhammed Mursi’nin istifası için yapılan geniş çaplı çağrı ile 
sokaklara dökülmesine neden olan siyasi ortama odaklanmış, 
ordu yönetimi devralırken aslında insanın içini parçalayan 
başka gelişmeler gözden kaçtı: Tahrir Meydanı etrafında 
gösteri yapan kadınlar ve kız çocukları, yetkililer bu duruma 
tepkisiz kalırken defalarca etrafları sarılarak cinsel tacize 
uğradı.

Gösterilerin ortasında kalan kadınların, önceki gösterilerdeki 
mağdurlar ve yardım etmeye çalışanların ifadeleri korkunç 
olaylar zincirine işaret ediyor. Yüzlerce değilse de onlarca 
erkek mağduru çevreliyor ve kıyafetlerini, peçelerini yırtıyor, 
pantolonlarının fermuarlarını açıyor, göğüslerini ve arka 
taraflarını elle taciz ediyor. Bu tarz saldırılarda sopalar, 
bıçaklar ve diğer silahlar yaygın olarak kullanılıyor.

Son iki gündür gerçekleştirilen toplu saldırılar, cumhurbaşkanı 
Mursi’nin Kasım 2012’deki Anayasal Deklarasyonu ve ocak 
2013’teki “25 ocak Devrimi”nin ikinci yıldönümü anma 
etkinlikleri protestolarında yaşananları da kapsayan önceki 
protestoların benzeri, geniş çaplı trajik tekrarları.

Yazının devamını okumak için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2215 

Bütün açıklamalarımız için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/eylem-aciklamalar 
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Mısır’da siyasi kargaşada kadın protestocular
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Kasım 2011’deki çatışmalardan sonra Kahire’de 
bir sokak, açık hava grafiti galerisine dönüşmüştü. 
Duvarlar Mısır’daki ayaklanmalar sırasında hayatını 
kaybedenleri anmak için birer anıt haline gelmişti.

DUVARLARIN DİLİ OLSA!

Hüsnü Mübarek’in 30 yıllık iktidarı boyunca bu duvarlar Kahire sokakları boyunca mutlak bir sessizlik içinde 
yan yana dizili durdu. Bugün bazıları renklerle hayat bularak insanların kendilerini ifade etmeleri için güçlü 
birer kanvas görevi görüyor. Muhammed Mahmud sokağı İçişleri Bakanlığı’ndan Tahrir Meydanı’na uzanıyor; 
Kahire’deki protestoların ana odağına… Kasım 2011’de Mısır isyan polisi ile çıkan altı günlük çatışmalar 
sırasında 51 kişi hayatını kaybetti. O günden bugüne bu sokak Mısır’ın grafiti dünyasının merkezi haline 
geldi.

Sanat orada öldürülenleri anmak için bir araç. Aynı zamanda Mısır’ın hala karşı karşıya olduğu sorunların 
işaretleri niteliğinde bu duvarlar ve ayaklanmalar başladığından bu yana iki yıl içinde ne kadar küçük 
bir değişimin yaşandığının da kanıtı. Muhammed Mahmud sokağında gerçekleşen şiddet olayları ile ilgili 
güvenlik güçlerinin sadece bir üyesi mahkemeye çıkarıldı.

Yukarıda: “Glory to the martyrs” yazıyor graffitide. Soldaki teneke kutunun üzerinde yazan 

“Silin ve yeniden çizerim” oldukça meydan okuyan bir mesaj. Diğerinde ise “Ya onlardan 

adalet alırız ya da onlar gibi ölürüz” yazıyor.

Aşağıda: Mısır’daki ayaklanmalarda ölenleri anmak için: “Olduğunuz yerde mutlu olmanız 

için dua ediyoruz”.

Mısır’da yaşanan 

ayaklanmaların mağdurlarını 

hatırlamak da başka bir 

grafiti teması.

“Şu ana kadar insanlardan iki türlü tepki 
aldım: ya senden korkuyorlar -merdivene 
çıkmış ve duvara bir şeyler çizen bir 
kız görüyorlar ama anlamıyorlar- ya da 
saldırıya geçip ‘Nasıl olur da bir kadın 
sokakta bunu yapabilir? Bu nasıl bir 
sanat?’ gibi yorumlar yapıyorlar.”

Leyla Macid, Kahireli graffiti sanatçısı

MISIR
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DUVARLARIN DİLİ OLSA!

Solda: “Unutmayacağız”: Aralık 2011’de askerler Kahire sokaklarında 

kadın bir protestocunun kıyafetlerini çıkarıp iç çamaşırının gözükmesine 

sebep olurken filme alınmıştı. Bu olay geniş çaplı bir öfkenin oluşmasına 

ve bu durumun ordunun zalimliğinin sembolü olmasına yol açmıştı.

Yukarıda: Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi (SCAF) Kasım 

2011’de Muhammed Mahmud sokağında protestoları bastırmak 

için şiddete başvurdu. Çıkan olaylarda 50 kişi öldü.

Solda: Ayaklanmanın bir mağduru.

Aşağıda: Hayat devam 

ediyor: bir umut cümlesi. 

Cinsel taciz ile mücadele eden kadınlar 

bu grafitinin konusu olmuş.

 “55 gün boyunca 
o sokakta oturdum. 

Bu sokağın bir 
hikayesi var.”

Amar Mustafa Ali, Kahireli 
graffiti sanatçısı

Kahire sokaklarındaki grafiti örnekleri için:  
bit.ly/cairo-grafitti
Daha fazla bilgi için: 
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2015 

MISIR

UA AF ORG-BultenPrint.indd   13 18.08.2013   15:04



BÜLTEN [ 2013/1 ]  BÜLTEN [ 2013/1 ]  
14 15

Barınma hakkı İhlallerine Yönelik 
Gerçekleştirilen Çalışmalar

Barınma hakkı temel bir insan hakkıdır ve “baş sokulacak 
bir yer”den daha fazlasını, insanların sağlıklı, güvenli ve 
yaşanabilir fiziki ve sosyal mekânlarda yaşamalarını içerir. 
Barınma hakkı kapsamında, temiz içme suyu, elektrik, 
ulaşım, sıhhi tesisat gibi hizmetlerin erişilebilirliği; sağlık 
ve eğitim gibi hizmetlere yakınlığı, kamusal tüm imkânlara 
erişim ve yaşanılabilir olması gibi nitelikler de yer alır. 

Günümüzde, dünya genelinde milyonlarca insan bu temel hakkından 
çeşitli sebepler dolayısıyla yararlanamıyor ve insanların bu en 
temel insan hakkı ihlale uğruyor. Özellikle de toplumun dezavantajlı 
ve sosyal kırılganlığı en yüksek gruplar, gecekondu ve benzeri 
yerleşim alanlarında yaşayan kişiler ve gruplar, yalnız bu haklarına 
erişememekle kalmıyor, aynı zamanda zorla tahliye edilme tehdidiyle 
de karşı karşıya kalıyor. 

Uluslararası Af Örgütü, dünya genelinde zorla tahliyeleri engellemek 
amacıyla kampanyalar, acil eylemler ve araştırmalar yürütmektedir. 
Bu bağlamda, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Masası da Türkiye’de 
barınma hakkı ve zorla tahliyelere ilişkin araştırma yapmaktadır. 

22 Şubat 2013 tarihinde Uluslararası Af Örgütü Türkiye Masası’ndan 
Milena Büyüm ve Andrew Gardner, Uluslararası Af Örgütü Türkiye 
Şubesi’nden Barınma Hakkı Araştırma Asistanı Erdal Bayraktar ve 
Kampanya Koordinatörleri Begüm Başdaş ve Ece Milli, Türkiye’de 
ve İstanbul özelinde yaşanan kentsel dönüşüm süreçleri ile ilgili bir 
toplantı ve saha çalışması düzenledi. Toplantı ve saha çalışmasına 
İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Çiğdem Şahin ve Ömer Kiriş 
konuk oldu. 

Gerçekleştirilen 
saha ziyaretinden 
bir kare.
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Ahmet Yıldız 15 Temmuz 2008’de Üsküdar’da evinin önünde “eşcinsel töre cinayeti” olduğuna inanılan bir saldırıda vurularak öldürülmüştü. Vaka, 
Türkiye yetkililerinin doğrudan lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylere yönelik şiddet olaylarını ele alma konusundaki başarısızlığının sembolü 
haline geldi. Dört buçuk aşkın bir süredir yetkililer tarafından, Ahmet Yıldız’ın öldürülmesinden sorumlu tutulan tek şüpheli Yıldız’ın babası ve o da 
hala kaçak.

Ölümünden önceki aylarda Ahmet Yıldız, ailesinden gelen ölüm tehditlerini araştırması için yetkililere suç duyurusunda bulunmuştu. Ahmet Yıldız’ın 
öldürülmesinden sonra, Ümraniye Başsavcılığı’nın şikayetle ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği ortaya çıktı. Başsavcının da Kasım 
2007’de bu kararı verirken derinlemesine bir soruşturma yapmadığına dair güçlü kanıtlar var. Ahmet Yıldız ise, bu şikayetinden sekiz ay sonra, 
vurularak öldürüldü.

Aradan yıllar geçmesine rağmen Ahmet Yıldız’ın öldürülmesi ile ilgili kimse adalete teslim edilmedi, davada herhangi bir gelişme olmadı. Davaya 
müdahil olmak isteyen sivil toplum örgütlerinin bu talepleri kabul edilmedi. Uluslararası Af Örgütü, pek çok kez Türkiye yetkililerine tek şüpheli olan 
babanın tutuklanma emrini uygulamaya koymaları, davada daha fazla erteleme olmaması ve olayda her aşamada ihmali olanlarla ilgili bağımsız, 
adil, derinlemesine ve etkili bir soruşturma gerçekleştirmesi konusunda da çağrılar yaptı. 

4,5 yıldır 
hala adalet bekliyoruz…

AhMET YILDIz

Ahmet Yıldız cinayeti, 
Uluslararası Af Örgütü 
tarafından yürütülen dava 
gözlem projesinde yer 
alan vakalardan da biri. 
Dava, ilk günden bu yana 
uluslararası gözlemciler 
tarafından yakından izleniyor 
ve gelişmeler uluslararası 
kamuoyuyla da paylaşılıyor. 
Bir sonraki duruşma 
13.09.2013 saat 15.00’te 
yapılacak. Dayanışma 
mektuplarınızı bize postalayın, 
biz sizin yerinize iletelim. 

DAYANIŞMA İÇİN
Göndereceğiniz dayanışma mektuplarıyla, mağdurların yakınlarına destek verebilir 
ve onların yanlarında olduğunuzu iletebilirsiniz. Dayanışma mektuplarınızı bize 
postalayın, biz sizin yerinize iletelim. 

Tercih edilen diller: Türkçe, Almanca, İngilizce

Önerilen mesaj: 

Sevgili İbrahim, 

Kaybından dolayı derin bir üzüntü içerisindeyim. 
Ahmet Yıldız cinayeti cezasız bırakılmamalı ve sorumlular yargı önüne çıkarılmalıdır. 
Türkiye yetkililerini bu konuyla ilgili şüpheye yer kalmayacak şekilde 
her türlü soruşturmayı yapmaya davet etmek için yazıyorum. 
En içten dayanışma dileklerimle,

İmza:
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İNSAN hAKLARI YILI 

2012 YILINDA
 YANLIŞLAR 
  vE DoğRULAR

Thomas Lubanga’nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DKC) işlediği savaş 
suçları nedeniyle 14 yıl hapis cezasına mahkum edilmesi ile tarihin ilk Uluslararası 
Ceza Mahkemesi (UCM) davası hükmüne şahit olduk. Uluslararası Af Örgütü’nün 
UCM’nin kurulması için kampanya yürütmeye başlamasından 18 yıl sonra alınan bu 
tarihi karar, Lubanga’nın silahlı grubunun işlediği iddia edilen suçlarının sadece bir 
kısmını kapsadı ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki insanların daha çok şiddet 
ve güvensizliğe sürüklendiği bir yılda verildi. Verilen hüküm dünyada bir değişim 
yaratabildiğimizi, ancak her zaman dikkatli ve tetikte olmamız gerektiğini gösteriyor. 
Her zaman insan hakları ihlallerine yönelik takipte olmalı, ihlallere dikkat çekmeli, 
ihlalleri protesto etmeli ve adalet talep etmeliyiz. İşin sırrı gücümüzü korumak: 2013 
boyunca yeni küresel sorunlar bizleri bekliyor. Bu sorunlarla yüzleşeceğiz!

Ocak 2012: Radikal feminist Rus grup “Pussy Riot” Moskova’nın Kızıl Meydanı’nda 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in politikalarını protesto etmek için şarkı söyledi. 
Ağustos ayında bir başka protesto gösterisinin ardından üç Pussy Riot üyesi 
cezaevine gönderildi. Biri Ekim ayında serbest bırakıldı; diğer ikisi hala cezaevinde.

2012 yılı, 78 ülkeden aktivistlerin yolladığı 
1,378,962 adet rekor sayıda “Haklar İçin Yaz” 
çağrısıyla hızlı başladı. 

Ölüm cezasını kaldıran 74. üllke olan 
Moğolistan’ın Devlet Başkanı Elbegdorj 
Tsakhia, Uluslararası Af Örgütü’ne bu tarihi 
adımı atmada sağladığı destek için teşekkür 
etti.

Haiti’nin eski devlet başkanı Jean-Claude 
Duvalier’in mağdur ettiği kişiler, hükümetin, 

eski “ömürlük başkan”ına yönelik, 1971 ve 
1986 yılları arasında işlediği iddia edilen 
işkence, gözaltında kaybetme ve yargısız 
infaz suçlamalarıyla açılmış ceza davasını 
düşürmesiyle bir darbe daha aldı.

Senegal’de güvenlik güçlerinin, Devlet 
Başkanı Abdoulaye Wade’nin başkanlığa 
üçüncü kez adaylığını koymasını protesto eden 
göstericilere fiziksel baskı kurması sonucu 
üç kişi hayatını kaybetti ve onlarca insan 
yaralandı.

Suriye’deki çatışma, silahlı kuvvetlerin Humus 
şehrinde büyük ölçekli askeri taarruza başlamasıyla 
daha da kötüye gitti. 

Alabama’nın Dothan şehrinde bir polis memurunun 
kendisine en az iki kere şok tabancası uygulaması 
sonucu hayatını kaybeden 43 yaşındaki Johnnie 
Kamahi Warren, ABD’de şok tabancası kullanımının 
500 kurbanından biri oldu. 

Sadece Afganistan’ın başkenti Kabil’deki mülteci 
kamplarında, ülke içinde yerinden edilmiş en az 100 
kişi soğuk ve hastalık sonucu hayatını kaybetti.

Aktivistlerimiz, Norma Cruz ve Kolombiya’nın San 
José de Apartadó Barış Topluluğu için hükümet 
yetkililerine, faks makineleri bozuluncaya kadar faks 
çektikleri “FaxJam” kampanyasını düzenleyerek, 
binlerce mektup gönderdi. Barış Topluluğu, 
aktivistlerimize gönderdiği mesajda “Birbirimizi 
tanımıyoruz ve çok uzak yerlerdeyiz. Ancak bu 
kampanya, dayanışma ve yaşama duyulan saygının 
mesafelerin ve protokollerin ötesine geçtiğini 
gösteriyor” dedi.

Guatemala’da bir kişiye, Temmuz 1982’de Dos Erres 
köyünde 250 kişinin ölümüne yol açan katliamda yer 
aldığı için 6,060 yıl hapis cezası verildi.

Mali’nin başkenti Bamako’da askeri darbe ülkeyi bir 
tehlike ve güvensizlik sürecine soktu.

OCAK

ŞUBAT

MART
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Lahey’deki uluslararası yargıçlar, Liberya eski 
Devlet Başkanı Charles Taylor’ı, Sierra Leone iç 
savaşı sırasında savaş suçlarına yardım ve yataklık 
etmekten suçlu buldu. Uluslararası Af Örgütü Sierra 
Leone Direktörü Brima Abdulai Sheriff, “Bugün 
verilen hüküm üst düzey devlet görevlilerine önemli 
bir mesaj gönderiyor; kim olduğunuz ya da hangi 
mevkide olduğunuz önemli değil, suçlarınız için 
adalet karşısına çıkarılacaksınız” dedi.

İran’daki İnsan Hakları Savunucuları Merkezi İdari 
İşler Koordinatörü Narges Mohammadi, bir düşünce 
mahkûmu olarak Tahran’daki Evin Cezaevi’nde altı 
yıllık hapis cezasını çekmeye başladı. 

Endonezya’daki Johan Teterissa için düzenlediğimiz 
“FaxJam” kampanyasında gönderdiğiniz fakslarla 
15,000’in üzerinde faksa ulaştık. 

Azerbeycan’ın başkenti Bakü’de Eurovision Şarkı 
Yarışması öncesinde, polis, muhalif grupların 
çağrısıyla başlatılan iki barışçıl protesto 
gösterisini bastırmak için şiddet kullandı.

Kanada’da, tartışmalı Yasa 78’in kabul 
edilmesinin ardından polis, Quebec eyaletinde, 
yüzlerce barışçıl göstericiyi topladı. Yasa, 
kamusal gösterilere, protestocu örgütlerin 
50 kişiden fazla gruplar için gösteri öncesi 
başvuruda bulunma zorunluluğu gibi, bir dizi 
kısıtlama getiriyor. Sadece 23 Mayıs tarihinde 
polis, çeşitli şehirlerde 700’e yakın göstericiyi 
tutukladı.

Tibet’in Lhasa şehrinde iki kişi, Çin yönetimini 
protesto etmek için kendini ateşe verdi. Bu, yıl 
boyunca Tibetlilerin gerçekleştirdiği kendini 
yakma eylemlerinden sadece ikisiydi.

Mısır’da 31 yıllık olağanüstü hal sona erdi. 
Bir sonraki gün, eski devlet başkanı Hüsnü 
Mübarek’e ve İçişleri Bakanı Habib El-Adli’ye, 
2011’deki “25 Ocak Devrimi” sırasında 
protestocuların öldürülmesinde suç ortaklığı 
yapmaktan ömür boyu hapis cezası verildi.

Nijerya’nın Rivers Eyaleti yetkilileri, Harcourt 
Liman Şehri’ndeki Abonnema İskelesi’ni yıkmaya 
başlayarak 20,000 kişiyi zorla evinden çıkarttı.

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

Filistinli mahkûmların yakınları, İsrail’in aile 
görüşmelerini tekrar başlatmayı ve cezaevi 
koşullarını iyileştirmeyi kabul etmesi üzerine, Mayıs 
2012’de 2,000 mahkûmun bir ay süren açlık grevini 
sonlandırma kararını kutluyor.

Mayıs ayında Azerbeycan’ın Bakü şehrinde 
Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde, sivil 
polis hükümet karşıtı bir gösteri sırasında bir 
muhalefet yanlısını alıkoyarken

Protestocular, Çinli emektar muhalif Li Wangyang’ın ölümünün yasını 
tutmak için beyaz elbiseler giyerek gözlerini bağlıyor. Wangyang, 
Haziran ayında, Hunan Eyaleti’nin Shaoyang şehrinde bir hastane 
koğuşunda gizemli bir şekilde ölü bulunmuştu.
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Arjantin eski başkanları Jorge Rafael Videla ve 
Reynaldo Bignone, 1976 ve 1983 yılları arasındaki 
askeri rejim sırasında alıkonulan ve gözaltında 
kaybedilen kişilerin çocuklarını kaçırmak, saklamak 
ve çocukların kimliğini değiştirmekten sırasıyla 50 ve 
15 yıla mahkûm edildi. 

Rus Federasyonu ve Çin, Suriye yetkililerine 
diplomatik ve ekonomik yaptırımlar konulmasını 
öneren BM Güvenlik Konseyi kararını veto etti.

Silahlar Denetlensin Koalisyonu, güçlü bir Silah 
Ticareti Anlaşması için toplanan 600,000 imzalı 
dilekçeyi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban 
Ki-moon’a sundu. Ancak sonrasında, ABD, Rusya ve 
Çin’in oyalamaları sonucu nihai metninin oylanma 
süreci baltalandı.

Aktivistlerimiz, Londra Olimpiyat Komisyonu’na, 
ana sponsorlarından Dow Chemical’ı savunmayı 
bırakması için Twitter mesajları gönderdi. Dow, 1984 
yılında Hindistan’ın Bhopal şehrinde on binlerce 
kişinin hayatını mahveden gaz sızıntısına sebep olan 
Union Carbide fabrikasının sahibi.

TEMMUZ

“Uluslararası adalet için tarihi bir an”: 
Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihinin 
ilk hükmünü veriyor. Kongo’da silahlı bir 
grubun lideri olan Thomas Lubanga Dyilo, 
silahlı çatışmalarda çocuk askerleri silah 
altına almak ve çatışmalarda kullanmaktan 
14 yıla mahkûm edildi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Kofi  Annan, BM Güvenlik 
Konseyi’nde içine düşülen çıkmazı kararının 
sebebi olarak öne sürerek istifasını bildirdi.

Yunanistan’ın Atina şehrinde 7,500’den fazla 
yabancı uyruklu kişi -çoğu Asya, Afrika ya da 
Kuzey Afrika kökenli- baskınlarla tutuklandı. 
Birçoğu, yasal oturma iznine sahip oldukları 
anlaşılınca salıverildi.

Güney Afrika polisi, kuzey doğudaki Marikana 
Maden Kompleksi’nde protesto düzenleyen 
madencilere ateş açarak 34 kişinin ölümüne 
sebep oldu.

Dünya genelinde aktivistlerimiz, Rusya’nın 
Moskova şehrinde bir mahkemenin punk müzik 
grubu Pussy Riot’ın üyelerine üç yıl hapis cezası 
vermesini rengârenk maskeler takarak protesto 
etti.

Suudi Arabistan’ın El Kasım bölgesindeki bir çöl 
cezaevinde, çoğu kendisine herhangi bir suçlama 
yöneltilmeden gözaltında tutulan mahkûmların 
yakınları ender rastlanır bir protesto düzenledi.

Myanmar 90 civarı siyasi mahkûmu genel af ile 
serbest bıraktı.

Vietnam: Üç blog yazarı, Nguyen Van Hai, Ta 
Phong Tan ve Phan Thanh Hai devlet karşıtı 
“propaganda yapmak” suçlamasıyla sırasıyla 11, 
10 ve dört yıl hapis cezasına mahkûm edildi.
Japonya iki kişiyi infaz etti. Böylece 15 yıldan 
sonra ilk kez bir kadın infaz edildi. 2011 yılında 
hiçbir infaz yapılmamıştı.

Facebook’ta Kuran’ı küçük düşüren bir fotoğrafın 
paylaşıldığı iddiası üzerine, Bangladeş’in 
güneyinde kitleler yirmiden fazla Budist 
tapınağını ve pek çok Budist ailenin evini yaktı.

AĞUSTOS

EYLÜL

İnter Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi’nin, 
Ekvator Amazonları’ndaki Sarayaku yerli 
halkına kendi topraklarında kalma hakkı 
tanıyan ve petrol arama sürecinin yarattığı 
zararı tanzim eden kararını, Sarayaku 
köyündeki kadınlar dans ederek kutluyor (12 
Ağustos 2012).

Nijer Deltası’nı Temizle kampanyamızda 300,000’in 
üzerinde imza topladık. İmzalar, 4 Temmuz 2012’de 
Hollanda’nın Lahey şehrindeki Shell Genel Merkezi’ne 
teslim   Yaşlılar Meclisi Başkanı Şef Hyacinth Lema, 
“Bütün dünya şu anda bizim çığlığımızı duyuyor ve 
yardımımıza koşuyor” dedi.
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Türkiye’de iki gardiyan ve bir cezaevi yöneticisi, 
siyasi aktivist Engin Çeber’in Ekim 2008’de 
cezaevinde işkence ile ölümüne sebep olmaktan 
ömür boyu hapse mahkûm edildi. Bu hüküm, ülkede 
gözaltında yapılan işkencelere yönelik tarihi bir 
başarı niteliği taşıyor.

Rusya’nın Moskova şehrinde bir mahkeme, Pussy 
Riot üyesi Ekaterina Samutsevich’i cezasını 
erteledikten sonra serbest bıraktı. Aynı mahkeme, 
grubun diğer üyeleri Maria Alekhina ve Nadezhda 
Tolokonnikova’ya verilen hapis cezasını onayladı.

Tunus’ta iki gazeteci, Sofiene Chourabi ve Mehdi 
Jlassi, “kamusal alanda sarhoş olmak” ve 
“halkın ahlakını bozmak”tan para cezası aldı. 
Bu ceza, gazetecilerin hükümeti eleştirdikleri için 
cezalandırıldıkları kaygısını doğuruyor. Gazeteciler, 
5 Ağustos tarihinde de bir kadın arkadaşlarıyla 
beraber kumsalda kamp kurarken alkol tüketmekten 
tutuklanmıştı.

Kuveyt’in başkenti Kuveyt şehrinde, muhalefet 
lideri ve eski meclis üyesi Musallam al-Barrack’ın 
gözaltına alınmasını protesto eden binlerce kişiyi 
dağıtmak için göz yaşartıcı gaz bomba ve şok 
tabancası kullanıldı. 

EKİM
İsrail’in sekiz günlük “Bulut Sütunu Operasyonu” 
boyunca, İsrail’de altı, Gazze’de ise çoğu sivil 
160’tan fazla kişi öldürüldü. Hamas’ın askeri 
kanadının şefi Ahmed Caberi’nin Gazze’de 
öldürülmesiyle başlayan operasyonun amacının 
Filistin’in İsrail’e yönelik roket saldırılarını 
engellemek olduğu belirtildi.

Dünya genelinde yüz binlerce aktivist dünyanın 
en büyük insan hakları etkinliği olan Haklar İçin 
Yaz’da yer aldı. Aralarında ABD, İran, Guatemala 
ve Belarus gibi ülkelerin bulunduğu 12 ülkeden 
insan hakları ihlaline maruz kalmış bireylerin 
ve toplumların haklarını savunmak amacıyla 
ilgili hükümetlere mektuplar gönderildi. Bu yıl, 
2011 yılının 1,3 milyarlık eylem rekoru kırıldı ve 
toplamda 1,8 milyondan fazla mektup gönderildi.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi 
(ICTY), Kosova Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK) üç 
yüksek rütbeli üyesini, savaş suçu davalarından 
yeniden yargılandıktan sonra beraat ettirdi.  
Uluslararası Af Örgütü’nün Avrupa ve Orta Asya 
Direktörü John Dalhuisen, “Herhangi biri en 
sonunda adalete teslim edilecek mi? Bu, kurbanlar 
ve onların ailelerinin sormaya devam edecekleri 
soru” dedi.

Katar’lı bir şaire verilen ömür boyu hapis cezası, 
Uluslararası Af Örgütü tarafından ifade özgürlüğüne 
bir ihanet olarak kabul edildi. Muhammed Ibn 
al-Dheeb olarak da tanınan Muhammed Al-Acemi, 
“hükümeti devirmeye” ve “Emir’e hakarete” teşvik 
suçlamalarıyla yargılanmıştı.

Silahlı muhalif grup M23’ün Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti’nin doğusundaki Goma şehrine 
ilerlemesiyle, on binlerce sivil şehri terk etti. 
M23’ün liderliğinde, Uluslararası Ceza Mahkemesi 
tarafından da aranan Bosco Ntaganda bulunuyor.

KASIM

ARALIK

Kasım ayında, çatışma bölgelerinde 
kadınlara yönelik şiddeti durdurmak 
için 16 Günlük Aktivizm kampanyamıza 
dünya genelinde binlerce kişi katıldı. II. 
Dünya Savaşı sırasında, Japon ordusu 
tarafından cinsel köleliğe zorlanmış Güney 
Kore’den eski “seks kölesi” Kim Bok-dong, 
Uluslararası Af Örgütü’nün insan hakları 
blog’u LIVEWIRE’a kendi hikâyesini anlattı. 
(bit.ly/be-strong)

Suriye’deki çatışmalar 2012 boyunca 
şiddetlenerek devam etti. Bu fotoğrafta, 
Halep’te hükümet güçleri tarafından yapılan 
bombardımanda yaralandıktan sonra tahliye 
edilen bir kadın görülüyor (13 Ekim 2012).
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ACİL EYLEMLER
 UA: 35/13 – YEMEN- YEMENLİ MAhKUMUN  
 İNFAzI hER AN GERÇEKLEŞEBİLİR - 
 11 ŞUBAT 2013 

Yemenli Ahmed Saleh Abdullah al-Ma’ouri, 
Başkent Sana’nın güneyindeki al-Baydha’da bir 
cezaevinde tecritte tutuluyordu ve Nisan 2004’te, 
Temyiz Mahkemesi’nin ölüm cezasını onaylamasıyla 
infazına karar verilmişti. Yüksek Mahkeme, Temyiz 
Mahkemesi’nin kararını 2004’ün Aralık ayında 
onaylamıştı.

Ahmed Saleh Abdullah al-Ma’ouri 2006’nın 
Ocak ayında eski Başbakan Ali Abdullah Saleh 
tarafından affedilmişti. Kısa süre sonra, 
mahkûmun akrabaları kendisine karşı şikâyette 
bulundular. Bu şikâyetler onun yargılanmasına 
ve Eylül 2006’da al-Baydha’da bulunan Asliye 
Ceza Mahkemesi tarafından tekrar ölüm cezasına 
mahkûm edilmesine sebep oldu. 2008’de Temyiz 
Mahkemesi, 2010’da da Yüksek Mahkeme cezayı 
onayladı. Eski Başbakan 2010’da onu tekrar affetti 
ama ona uygulanan baskılara karşı koyamadı ve 
daha sonra affını geri çekerek infaz emri verdi.

Uluslararası Af örgütü olarak yetkililere Ahmed 
Saleh Abdullah al-Ma’ouri’nin infaz kararını 
durdurmaları; Ahmed Saleh Abdullah al-Ma’ouri’nin 
ve ölüm cezası almış diğer tüm tutukluların ölüm 
cezalarını hafifletmeleri; ve  Başbakan’a, ölüm 
cezasını tamamen kaldırmayı hedefleyerek, ölüm 
cezalarını onaylamaması ve onaylanan cezaları 
durdurması çağrısında bulunduk.

 UA 8/13 – BAhREYN-AKTİvİST KEFALETLE 
 SERBEST BIRAKILDI AMA hAKKINDAKİ 
 SUÇLAMALAR SÜRÜYoR - 17 ocAK 2013 

Sayed Yousif Almuhafdah, 17 Aralık 2012’de 
Manama’da bir protesto gösterisinde göstericiler 
ve polis arasındaki çatışmaları kamerayla 
kaydederken gözaltına alındı. Aynı gün, Twitter 
üzerinden olaylarla ilgili bilgi ve yaralı bir 
göstericinin fotoğrafını paylaşmıştı. Söylenenlere 
göre, 20 Aralık’ta savcı yardımcısı, fotoğrafın 
yayınlanmasının “protestolara ve kamu güvenliğini 
ve düzenini bozan sabotaj eylemlerine” sebep 
olduğunu ve Almuhafdah’ın fotoğrafı yayınladığını 
inkar ettiğini belirtti. Almuhafdah, Bahreyn 
Ceza Yasası’nın 168. maddesi uyarınca, devlet 
güvenliğini bozabilecek nitelikte yalan haber 
yayınlamaktan yargılanıyordu. Davası 9 Ocak 

2013’te Alt Ceza Mahkemesi’nde başladı. Hakkında 
yapılan suçlamaları reddetti.

Bahreyn İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı 
olan Sayed Yousif Almuhafdah, 17 Ocak 2013’te 
Bahreyn’in başkenti Manama’da Alt Ceza 
Mahkemesi tarafından 100 Bahreyn dinarı (yaklaşık 
265 USD) tutarında kefaletle serbest bırakıldı. 

Sayed Yousif Almuhafdah, 2012 yılının Ağustos ve 
Aralık aylarında da, gösterilere katılmaktan veya 
gösterileri takip etmekten birçok sefer gözaltına 
alınmış, sonrasında suçsuz bulunarak serbest 
bırakılmıştı. Uluslararası Af Örgütü, Almuhafdah’ın 
Bahreyn İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı 
olarak insan hakları adına yaptığı çalışmaları 
sebebiyle hedef gösterildiğine inanıyor.

Uluslararası Af Örgütü olarak yetkililere, Sayed 
Yousif Almuhafdah’a karşı yapılan ve tamamen 
kendisinin ifade özgürlüğü kapsamında 
gerçekleştirdiği eylemleri ile ilişkili olan 
suçlamaları düşürmeleri; ifade özgürlüğü ve 
toplanma özgürlüğü haklarına saygı göstermeleri 
ve bu hakları korumaları; ve tüm insan hakları 
örgütlerinin ve insan hakları savunucularının 
görevlerini herhangi bir engel, tehdit veya 
usandırma ile karşılaşmadan yapabilmelerini 
garanti altına almaları çağrısında bulunduk.

 UA: 2/13 –İRAN- AÇLIK GREvİNDEKİ MAhKUM  
 TIBBİ BAKIM TALEP EDİYoR - 4 ocAK 2013  

Gerçekleştirdiği barışçıl sendikal hareketleriyle 
ilişkili olarak Tahran Evin Cezaevi’nin 350 
numaralı bölümünde altı yıllık hapis cezasını 
geçiren Tahran İşçi Sendikası ve Banliyö Otobüs 
Şirketi saymanı Reza Shahabi 17 Aralık 2012’den 
beri açlık grevindeydi. 15 Aralık’ta, MRI çekimi 
ve tıbbi muayene için cezaevinde dışında bir 
hastaneye nakledilmişti. Ancak onu muayeneye 
götüren cezaevi infaz memurunun, muayenesi 
tamamlanmadan geri götürdüğünü, buna 
direnince de dövdüğünü belirtmiştir. Yetkililerin 
kötü muamelerini protesto etmek amacıyla o gün 
ilaçlarını almayı bırakmış ve iki gün sonra da 
açlık grevine başlamıştı. Ailesine, tıbbi bakım için 
hastaneye götürülene kadar açlık grevine devam 
edeceğini söylemişti.

Reza Shahabi, 23 Mayıs 2012’de Tahran’daki 
Imam Khomeini Hastanesi’nde omurgasından bir 
ameliyat geçirmişti. Doktorunun, ameliyattan sonra 

üç ay boyunca istirahat etmesi gerektiği yönündeki 
tavsiyelerine rağmen, operasyondan kısa süre sonra 
Evin Cezaevi’ne geri gönderilmiş ve o günden beri 
hastaneye götürülmemişti. Aile üyelerinden birinin 
açıklamalarına göre, Reza Shahabi’nin değişken 
tansiyon, sık sık burun kanaması, sağ el ve ayak 
parmaklarında uyuşma şikayetleri sebebiyle tıbbi 
bakıma ihtiyacı vardı.

Uluslararası Af Örgütü olarak yetkililere  barışçıl 
sendikal faaliyetleri sebebiyle düşünce mahkûmu 
olan Reza Shahabi’yi bir an önce ve koşulsuz 
serbest bırakmaları ve Reza Shahabi’yi cezaevi 
dışında alması gereken tıbbi bakıma ulaştırmaları 
çağrısında bulunduk.

Uluslararası Af Örgütü Reza Shahabi ile ilgili 
daha önce de UA 137/10 numaralı acil eylemler ve 
güncellemeleri yayınlamıştı. 

 

 UA: 360/12 – KAMBoÇYA-KADINLAR BARINMA  
 hAKKINI SAvUNDUKLARI İÇİN hAPİS cEzASIYLA  
 KARŞI KARŞIYA - 17 ARALIK 2012  

İki Kamboçyalı insan hakları savunucusu kadın, 
başkent Phnom Penh’in iki farklı bölgesinden olan 
barınma hakkı aktivisti ve düşünce mahkûmu 
Yorm Bopha ve Tim Sakmony, 26 Aralık’ta altı 
aydan beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya 
kalabilecekleri davalarla yargılanacaklardı.

4 Eylül 2012’de Yorm Bopha ve ertesi gün Tim 
Sakmony iki farklı dava sebebiyle tutuklandılar 
ve Phom Penh’deki Prey Sar (CC2) cezaevine 
gönderildiler. Yorm Bopha, Kamboçya Ceza 
Kanunu’nun 218. Maddesinde belirtilen  
“ağırlaştırıcı sebeplerle kasıtlı saldırı” suçuyla 
yargılanıyordu. Kocası Luos Sakhom da tutuklanmış 
ve yargılanmıştı ancak daha sonra kefaletle serbest 
bırakıldı. İkisi, bir ay önce, camlarını kırarak bir 
arabayı çalmaya çalıştığından şüphelendikleri 
birine saldırmakla suçlanmışlar ancak bu 
suçlamayı reddediyorlardı.

65 yaşında ve büyükanne olan Tim Sakmony ise 
Ceza Kanunu’nun 633. Maddesi uyarınca “yanlış 
bildirimde bulunmak”  ile suçlanmıştı. Bu, 
2012’nin Ocak ayında zorla çıkarıldıkları evleri 
için Phnom Penh’in Borei Keila bölgesinde kentsel 
dönüşümü gerçekleştirecek olan şirket Phanimex’e 
karşı engelli oğlu adına yaptığı bildirimden 
kaynaklanıyordu.

İki kadın da topluluklarına karşı yürütülen 
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zorla tahliye operasyonlarına karşı yaptıkları 
gösterilerle öne çıkıyordu. Yorm Bopha, 2012’nin 
Mayıs ayında iki buçuk yıla varan tutuklamalarla 
cezalandırılan diğer 13 Boeung Kak Gölü kadın 
aktivistleri için yaptığı açıklamalarla tanındı, Tim 
Sakmony ise boşaltılan Borei Keila topluluğunun 
sitesinin yanında çadırlarda yaşayan 106 ailenin 
temsilcilerinden birisiydi. Yetkililerin iki kadını 
toplulukları için barışçıl bir şekilde savundukları 
yeterli barınma hakkına ulaştırılmalarında 
üstlendikleri lider roller sebebiyle tutukladıklarına 
inanılıyordu.

Uluslararası Af örgütü olarak yetkililerden düşünce 
mahkûmları Yorm Bopha’nın ve Tim Sakmony’nin 
derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalarını talep 
ettik ve yetkililere, barışçıl protestoculara ve insan 
hakları savunucularına karşı her türlü gözdağı, 
yasal muamele veya şiddet uygulamalarına son 
vermeleri ve Kamboçya’daki zorla tahliyeleri sona 
erdirmeleri çağrısında bulunduk.

 UA: 36/11 – İRAN-İNSAN hAKLARI AKTİvİSTİ 
NARGES MohAMMADİ   TUTUKLANDI  

İranlı İnsan hakları aktivisti Narges Mohammadi’ye 
altı yıl hapis cezası verildi. Narges, İran’daki 
yetkililer tarafından 2008’de zorla kapatılan 
Tahran’daki İnsan Hakları Savunucuları 
Merkezi’nde idari işler koordinatörüydü ve ayrıca 
Ali ve Kiana adındaki ikizlerin annesiydi.

Narges Mohammadi, 2011 yılında “milli güvenliğe 
karşı gizli faaliyetlerde bulunma ve toplantı 
düzenleme” ve “sistem karşıtı propaganda yayma” 
gibi, kendisinin insan hakları çalışmaları ile 
ilişkilendirilen nedenlerden dolayı suçlu bulundu. 
2009 yılında da İran yetkilileri pasaportuna el 
koymuş ve yurtdışına çıkışını yasaklamıştı.

Narges Mohammadi’nin son tutukluluğu 22 Nisan 
2012’de başladı, tutukluluk öncesinde de var 
olan sağlık sorunları o günden beri kötüye gitti 
ve 31 Temmuz 2012’de, geçirdiği nöbetler ve 
geçici görme kaybı gibi rahatsızlıklarının da dahil 
olduğu sağlık sorunlarının tedavisi için hastaneye 
kaldırıldı.

Uluslararası Af Örgütü olarak Narges 
Mohammadi’nin derhal ve koşulsuz olarak serbest 
bırakılmasını talep ettik ve yetkililere, Narges’e 
ailesine, tercih ettiği bir avukata ve gerekli 
tüm tıbbi bakıma tam ve sınırsız erişme izni 
verilmesini sağlamaları ve İran’daki İnsan Hakları 

Savunucuları Merkezi de dahil olmak üzere insan 
hakları savunucularına yapılan taciz ve tehditlerin 
sonlandırılması ve İnsan Hakları Savunucuları 
Merkezi’nin yeniden açılmasına izin verilmesi 
çağrısında bulunduk. 

 UA: 329/12 – TÜRKİYE- AÇLIK GREvİNDEKİ  
 MAhKUMLARIN TIBBİ BAKIMA ERİŞİMİ  
 ENGELLENİYoR –  9 KASIM 2012  

 12 Eylül’de Türkiye çapında yedi cezaevinde 
yaklaşık 60 mahkum açlık grevine başladı. Açlık 
grevleri PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla 
görüşmesine uzun süredir izin verilmemesini 
protesto etmek ve ana dilde eğitim hakkı talebi 
ile başlamıştı. Eylül ayından beri açlık grevleri 
yayıldı. Adalet Bakanlığı’na göre 2 Kasım itibarıyla 
67 cezaevinde toplam 682 mahkum açlık grevine 
katılmış bulunuyordu.

Açlık grevindeki mahkumları temsil eden avukatlar, 
Uluslararası Af Örgütü’ne, cezaevi doktorlarının 
grevdeki mahkumların tansiyonlarını ölçmeyi 
ve sağlık muayenelerini yapmayı düzenli olarak 
reddettiklerini belirtti. Avukatlar, bazı mahkumların 
avukatlar tarafından cezaevine getirilen ve 
hayati önem taşıyan vitaminlere erişiminin de 
engellendiğini iletti. Sincan F Tipi Cezaevi’ndeki 
bir mahkumun, hareket kabiliyetindeki ciddi 
problemlere ve seyahat etmemesi gerektiğini 
belirten doktor raporuna rağmen mahkeme celsesi 
için [gidiş dönüş] 36 saat boyunca seyahat 
ettirildiği iddia ediliyordu.

Uluslararası Af Örgütü, Silivri ve Şakran 
cezaevlerinde açlık grevinde olan mahkumların 
hücre hapsine konmaları ve Tekirdağ Cezaevi’ndeki 
gardiyanların açlık grevine katıldıkları için 
mahkumlara kötü muamelede bulunduğu 
konusundaki haberlerden de endişe duymaktaydı.

Uluslararası Af Örgütü olarak yetkililere, açlık 
grevlerinin barışçıl bir protesto şekli olduğunu 
ve Türkiye yetkililerinin, bu yöntemle protesto 
etme hakkı dahil olmak üzere, mahkumların ifade 
özgürlüğü hakkına saygı duyma yükümlülüğü 
bulunduğunu hatırlatarak açlık grevindeki 
mahkumların nitelikli sağlık görevlilerine ve tıbbi 
değerlendirme, öneri ve bunlara bağlı olarak 
mahkumların gönüllü olarak kabul edecekleri 
tedavilere erişimini sağlamaları; grevdeki 
mahkumların avukatları ve aileleri tarafından 
temin edilen vitaminlere erişiminin gerekçesiz 

sınırlandırılmadığını garanti etmeleri; açlık 
grevindeki mahkumlara yönelik cezalandırıcı 
tedbirler alınmaması ve işkence ve benzeri 
kötü muamele yasağının sürdürülmesini 
garanti etmeleri; ve Silivri, Şakran ve Tekirdağ 
cezaevlerindeki mahkumların kötü muamele 
gördükleri ya da açlık grevine katıldıkları için 
cezalandırıldıkları iddialarını hızlı, derinlemesine, 
bağımsız ve etkili bir şekilde soruşturulması 
çağrısında bulunduk.

 UA: 329/12 – TÜRKİYE- AÇLIK GREvLERİ SoNA  
 ERDİ; ANcAK SAğLIK RİSKLERİ DEvAM EDİYoR –  
 21 KASIM 2012  

Türkiye çapında açlık grevindeki yaklaşık 700 
tutuklu, protestolarını sona erdirdi. Yaklaşık 60 
kişi 12 Eylül’den beri açlık grevindeydi. Basına 
ve tutukluların avukatlarına göre grevdeki 
tutukluların çoğu tedavileri için hastaneye sevk 
edildi.

Açlık grevleri, yetkililerin PKK lideri Abdullah 
Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesinin önündeki 
engellerin kaldırılmasını protesto etmek ve Kürt 
dilinde eğitime izin verilmesi talep etmek amacıyla 
başlatılmıştı. Abdullah Öcalan’ın kendisini 
cezaevinde ziyaret etmesine izin verilen bir aile 
üyesi vasıtasıyla ilettiği mesaj sonrasında ise sona 
erdi.

Açlık grevindeki tutukluları temsil eden avukatlar 
Uluslararası Af Örgütü’ne, bazı tutukluların 
açlık grevi sonrası tedavileri için hastaneye sevk 
edildiklerini belirtti. Açlık grevleri sona erse de 
greve katılanların, özellikle uzun süre boyunca 
grev yapanların sağlık durumları ile ilgili endişeler 
devam etmektedir.

Uluslararası Af Örgütü olarak yetkililere, açlık 
grevleri sona ermiş olsa bile, tıbbi bakıma 
duyulan ihtiyacın sona ermediğini hatırlatarak 
açlık grevine katılan tutukluların nitelikli tıp 
uzmanlarına ve uzun süreli açlık grevi sebebiyle 
sağlıklarında kalıcı hasarlar oluşmasını önlemek 
amacıyla her türlü tıbbi muayene, danışmanlık ve 
müdahaleye ulaşmalarını garanti altına almaları 
ve açlık grevine katılan tutuklularla ilgili herhangi 
bir cezalandırıcı önlem almamaları çağrısında 
bulunduk. 
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Hukuk Çalıştayı / Mülteci Hakları  
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi 
olarak mülteci ve sığınmacıların 
hakları ile ilgili çalışmalarımız 
kapsamında her yıl farklı temalarda 
çalıştaylar düzenliyoruz.
14 Aralık 2012 tarihinde Ankara’da 
bir hukuk çalıştayı düzenlenmiştir. 
Çalıştayda hakkında idarece sınırdışı 
kararı alınmış yabancıların bu 
karara karşı Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi İç Tüzüğü’nün 39. 
Maddesi çerçevesinde yaptığı acil 
tedbir karar başvuruları, acil tedbir 
kararı için başvuru sürecinde Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin 
yeni rolü tartışıldı.
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 
başvuru sisteminin uygulanmaya 
başlandığı bu günlerde sığınmacı 
ve mülteciler açısından başvuru 
sistemlerinin nasıl öngörüldüğü, 
özellikle acil tedbir kararı 
talepli başvurular için nasıl bir 
mekanizma öngörüldüğü mülteci 
ve sığınmacıların hakları açısından 
büyük önem taşımaktadır. Benzer 
şekilde halen Meclis’te bulunan 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu taslağı da bu alanda 
köklü değişiklikler getirecek 
yeni mekanizmalar oluşturması 
beklenmektedir.
Çalıştaya Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nden Agnes Van 
Steijn, Avrupa Mülteci Ağı 
ECRE’den Markella Papadoulli, 
Anayasa Mahkemesi’nden Ali 
Rıza Çoban ve Helsinki Yurttaşlar 
Derneği’nden Oktay Durukan birer 

sunum gerçekleştirdi. Çalıştaya 
Akademisyen, avukat, UNHCR, TBMM 
İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, 
Türkiye Barolar Birliği, ve STK 
temsilcilerinden oluşan 50 kişi 
katıldı. 

Uluslararası Af Örgütü  Türkiye 
Şubesi Üyelere Yönelik Mülteci  
Hakları Eğitimi - ANKARA  
2 Aralık 2012 tarihinde Uluslararası 
Af Örgütü Türkiye Şubesi, Yaşam 
Alanı Derneği ve Kaos-GL üye ve 
gönüllülerine yönelik hazırlanan 
Mülteci Hakları Eğitimi Programı 
düzenlendi. 
Programa UAÖ Mülteci Hakları 
Koodinatörü Volkan görendağ ve 
Kaos-GL Mülteci Koordinatörü Av. 
Hayriye Kara Eğitimci olarak katıldı. 
Ankara’da Tayfa Kitap&Cafe’de 
düzenlenen ve üç saat süren eğitim 
programına 50 kişi dinleyici olarak 
katıldı. 

Panel:  Savaşla Büyümek  
18. Gezici Festival kapsamında 
Ankara’da Savaşla Büyümek başlıklı 
bir panel düzenlendi.
2 Aralık 2012 tarihinde gerçekleşen 
Savaşla Büyümek panelinde, 
Uluslararası Af Örgütü’nden 
Volkan Görendağ, Gündem 
Çocuk Derneği’nden Ezgi Koman, 
Uluslararası Çocuk Merkezi’nden 
Adem Arkadaş ve İstanbul’da 
yaşayan bağımsız gazeteci Frederike 
Geerdink bir aradaydı. 

Ege Üniversitesi Konferans:   
Suriye’deki Değişim Sürecinde 
Göç  Hareketleri ve Türkiye’ye 
Yansımaları  
25 Aralık 2012 tarihinde Uluslararası 
Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Ege 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Topluluğu işbirliği ile “Suriye’deki 
Değişim Sürecinde Göç Hareketleri 
ve Türkiye’ye Yansımaları” konulu bir 
konferans gerçekleştirildi. 

İzmir Gediz Üniversitesi Konferans: 
Suriye’deki Değişim Sürecinde 
Göç Hareketleri ve Türkiye’ye 
Yansımaları 
26 Aralık 2012 tarihinde Uluslararası 
Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Gediz 
Üniversitesi işbirliği ile “Suriye’deki 
Değişim Sürecinde Göç Hareketleri 
ve Türkiye’ye Yansımaları” konulu bir 
konferans gerçekleştirildi. 

6. Yılında Hrant Dink Davası ve 
İfade Özgürlüğü   
Türkiyeli bir Ermeni olan Hrant 
Dink’in editörlüğünü yaptığı Agos 
Gazetesi önünde öldürülmesinin 
üzerinden altı yıl geçti, dava ise bir 
yıl önce sonuçlandı. Fakat adalet 
hala yerini bulmadı. Uluslararası 
Af Örgütü 2012 yılında yaptığı 
açıklamada, gazeteci ve insan 
hakları savunucusu Hrant’ın 
öldürülmesinde rolü olduğu iddia 
edilen tüm devlet kurumları ve 
yetkilileri kapsamlı bir şekilde 
soruşturulmadan adaletin 
sağlanamayacağını belirtmişti. 
Biz de 17 Ocak akşamı Türkiye’de 
ifade özgürlüğünün korunması ve 
Hrant Dink’in adalet mücadelesini 
sürdürmek için bir araya geldik. 
Hrant Dink’in öldürülmesinden 
bu yana geçen zamanda hukuk 
mücadelesini, Dink’in hayatını 
ve söylemlerini yeniden birlikte 
düşünerek Türkiye’de ifade 
özgürlüğünü ve sınırlarını tartıştık. 

Etkinliğimize iki kısa belgesel 
film gösterimi ile başladık. Ümit 
Kıvanç tarafından hazırlanan “19 
Ocak’tan 19 Ocak’a” belgeseli 
Hrant’ın öldürülmesinden sonraki 
iki yıl boyunca yaşanan adaletsizliği 
farklı seslerle bizlere aktarırken 
dava sürecinin ilk dönemlerini 
değerlendirdik. Bülent Arınlı 
ve Şehbal Şenyurt tarafından 
hazırlanan “Kırlangıcın Yuvası” kısa 
belgesel filmi ile arşivlerde kalan 
fotoğraflarla Hrant’ın çocukluğuna 
yolculuk yaparken, Tuzla Ermeni 
Yetimhanesi’nin oluşumunda 
birlikte çalışan Ermeni çocuklarının 
hikayesine tanık olduk. Daha 
sonraları kampın çocukların elinden 
alınması ve kendi halinde kalan 
yapının harabeye dönmüş olduğunu 
gösteren Hrant’ı ve temsil ettiği 
değerleri dinledik. Belgeselleri 
izledikten sonra katılımcılarla 
beraber Hrant’ın bize önerdiği 
dünyanın tahayyülünde günümüzde 
yaşanan adaletsizlik hissini ve 
bunun tarihsel sürecini tartıştık.

Van Barosu Mülteci Hakları Eğitimi   
19 Ocak 2013 tarihinde Van 
Barosunun ev sahipliğinde bir eğitim 
semineri düzenlendi. Mülteci Hakları 
Komisyonu tarafından avukatlara 
yönelik bir eğitim semineri 
düzenlenen eğitim semineri Helsinki 
Yurttaşlar Derneği ve Uluslararası Af 
Örgütü tarafından desteklendi.
Programın ilk bölümünde 
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi 
mülteci hakları koordinatörü Volkan 
Görendağ “Türkiye Sığınma Sistemi: 
Paralel Prosedür ve Uydu Kentler” 
başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Etkinlikler
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Programda Helsinki Yurttaşlar 
Derneğinden Oktay Durukan ve Veysel 
Eşsiz, Van Barosu’ndan Av. Mahmut 
Kaçan ve Türkiye İnsan Hakları 
Vakfından Av. Onur Varol birer sunum 
gerçekleştirdi.
Van Baro Başkanı Av. Murat Timur 
ve yönetim kurulu üyeleri seminer 
programına katıldı. Van Barosu 
avukatlarının yanı sıra Batman 
Barosuna kayıtlı sekiz avukat 
programı takip etti.

Arap Baharı’nda Kadınların 
Haklarına Ne Oldu?  
8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
çerçevesinde bu sene düzenlediğimiz 
etkinliklerde Arap Baharı sürecinde 
ve sonrasında bölgede yaşayan 
kadınların deneyimlerini tartışmak ve 
dayanışmak için 2 Mart Cumartesi 
günü ofisimizde söyleşi düzenledik. 
Arap Baharı’nda ve sonrasında 
kadınlar aktif rol oynuyorlar ve 
meydanlarda hakları için mücadele 
ediyorlar. Fakat görünürlülükleri 
onlar için ne kadar güçlenmeyi 
ifade ediyor ve devrim sonrasında 
kadınların hukuksal durumları 
nedir gibi soruları konuşmaya 
ihtiyaç duyduğumuz için bir araya 
geldik. Arap Baharı sonrasında 
devrim ülkelerinde ataerkil sistem 
bir beden politikası olarak kadına 
yönelik şiddetin sistematikleşmesi 
ile kendini gösteriyor. Kadınlar 
buna rağmen örgütleniyor, bir 
araya geliyor ve görünür olmaya 
devam ediyor. Mısır’da kadınların 
mücadelesi üzerine Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan 
Prof. Dr. Fulya Atacan Mısır’da 
çekilmiş eylem fotoğrafları ve 
duvar yazıları görselleri ile bizi 
kadınların devrim mücadelesinde bir 
yolculuğa çıkardı. Sunumu sırasında 
gösterdiği grafitiler çok güçlü 
sembolleri temsil ediyordu. Prof. 
Atacan Mısır’daki ayaklanmalarda 
kadına yönelik şiddetin kadın ve 
erkekleri sindirmek için bilinçli 
olarak kullanıldığını belirtti. Daha 
sonra Boğaziçi Üniversitesi’nden Dr. 
Seda Altuğ, Suriye üzerine yaptığı 
çalışmalardaki çarpıcı gözlemlerini 

bizlerle paylaştı. Dr. Altuğ 
Suriye’deki savaşta hem rejimin 
hem de muhalif güçlerin kadın 
bedenini mücadele alanı olarak 
gördüklerini ve kadınların sürekli 
tacize ve tecavüze uğradıklarını 
anlattı. Kadınların kaçırılması 
ve kadınlara yönelik şiddetin bir 
savaş yöntemi olarak kullanıldığını 
belirtti. Söyleşimize Suriye’de kadın 
hakları için mücadele eden Suriyeli 
bir kadın da katıldı. Dr. Altuğ’un 
Arapça’dan yaptığı tercümenin 
yardımı ile bize kendi yaşadığı 
alanlarda kadınların deneyimleri 
üzerinden aktarımlarda bulundu. 
Kadın haklarının ne rejimin ne de 
muhalefetin gündeminde olmadığını 
ve rejim değişse de değişmese de 
kadınların yaşadığı sorunların devam 
edeceğini düşündüğünü söyledi. Bu 
karamsar resme rağmen bizlerle 
paylaştığı deneyimlerle kadınların 
hayatlarına müdahale edilmesine 
karşı direndiklerini ve mücadele 
ettiklerini anlattı.
Söyleşiye katılım çok yoğundu ve 
salonumuzun her köşesi dolmuştu. 
İlginin bu kadar fazla olması bu 
konularda çalışmanın ve kadın 
hareketinde küresel dayanışmanın ne 
kadar değerli olduğunu gösterdi. 
Etkinlikte Uluslararası Af Örgütü 
olarak başlattığımız Mısırlı kadınlara 
yönelik ayrımcılığın durdurulmasına 
yönelik kartpostal eylemimizi 
da katılımcılarımızla paylaştık.  
Mısır yasalarının uluslararası 
yasalar ve standartlarla uyumlu 
hale getirilmesini ve ayrımcılığın 
yasaklanması ve cinsel ve 
toplumsal cinsiyet temelli şiddetin 
cezalandırılmasının Mısır yasaları 
ile güvence altına alınmasını talep 
ettiğimiz kartpostalları etkinliğin 
sonunda imzalattık. 

Benim Çocuğum Belgeseli Gala 
Gecesi 
19 Şubat Salı gecesi Beyoğlu Atlas 
Sineması sahnesinde Uluslararası 
Af Örgütü olarak yönetmenliğini 
Can Candan’ın yaptığı lezbiyen, 
biseksüel, gey ve trans bireylerin 
ailelerin hikâyelerini anlatan uzun 

metrajlı belgesel “Benim Çocuğum”a 
ev sahipliği yaptık. Bizler için çok 
heyecan verici bir geceydi. Uzun 
süredir LGBT bireylerin hakları 
için yürüttüğümüz kampanyamız 
çerçevesinde birlikte çalıştığımız 
dostlarımızla yeniden bir araya 
gelmek bizler için çok özeldi. 
Aynı zamanda LGBT bireylerin ve 
ailelerinin hayatına çok önemli 
katkıları olacak bu çalışmanın 
parçası olmaktan mutluluk 
duyduk. Film başlamadan evvel 
fuayede düzenlenen resepsiyon çok 
kalabalıktı. Film gösteriminden 
önce belgesel ekibinin hepimize 
bir sürprizi vardı. Belgeselin 
yolculuğunun ilk günlerinden itibaren 
destek veren Pınar Selek ile skype 
üzerinden canlı bağlantıya geçildi. 
Pınar Selek’in “Bu film, ülkemiz 
açısından kalın demir kapının 
kilidine sokulmuş bir anahtar. 
Birazdan hepimiz küflü kapının 
aralandığını göreceğiz. Bu aralıktan 
aşka, cinsiyete, farklılığa dair bir ışık 
karşılayacak bizi” sözleriyle geceye 
başladık.  
Uluslararası Af Örgütü 
Direktörü Murat Çekiç salondaki 
konuklarımıza kısa bir hoş geldin 
konuşması yaptı. Bu etkinliğin ve 
filmin gerçekleşmesine katkıda 
bulunmaktan duyduğumuz heyecanı 
paylaşırken bu çalışmanın hepimizin 
belgeseli olduğunu söyledi. 
Belgesel ile hikayelerini paylaşan 
ailelerin evlerine misafir olduk ve 
yaşadıklarını dinlerken onlarla 
birlikte bir güldük bir ağladık. 
Belgeselin ardından oyuncu Ayça 
Damga’cının kolaylaştırıcılığını 
yaptığı ve davetlilerin görüşlerini 
paylaştıkları çok dinamik bir 
tartışma zemini açıldı. Bu belgeselin 
önümüzdeki uzun LGBT bireylerin 
hakları mücadelesinde çok değerli 
bir kazanım olduğu bir gerçek. 
Belgeselin açacağı yolda LGBT 
bireylerin hakları mücadelesinde 
umuyoruz daha bir çok çalışmada 
birlikte çalışacağız.

İşçi Hakları Kartpostallarını Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na 
gönderdik 
İki yıl boyunca işçi ve kamu 
emekçilerinin haklarının tanınması 
için imzaladığınız kartpostalları 20 
Mart 2013 tarihinde 13.00’te PTT 
Galatasaray Şubesi’nde toplandık 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na gönderidik. 
2011 ve 2012 boyunca, Uluslararası 
Af Örgütü İngiltere ve Türkiye 
şubeleri olarak Türkiye’deki işçi 
hakları ile ilgili ortak bir çalışma 
yürüttük. Çalışma kapsamında, 
Türkiye’deki sendikalarla bir araya 
geldik. Mevcut İş Kanunu’nun Avrupa 
Birliği İşçi Hakları Standartları ve 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
Temel Sözleşmeleri ile uyumlu hale 
getirilmesi için Türkiye hükümetine 
yönelik bir kampanya düzenledik. 
Bu kampanya boyunca bir dizi basın 
açıklaması yaptık ve “Türkiye’de 
İşçi ve Kamu Emekçilerinin 
Hakları Tanınmıyor” sloganı ile 
kartpostal eylemini gerçekleştirdik. 
Kampanyamıza Türkiye’deki 
sendikalardan yoğun destek geldi. 
Ayrıca, Birleşik Krallık, İsviçre, 
Avusturya, Almanya, Belçika, Fransa 
ve ABD’den de geniş ölçüde katılım 
gerçekleşti. Böylece yaklaşık 20.313 
imzalı kartpostal topladık. 
Kampanya çalışmalarımız henüz 
sona ermemişken, 7 Kasım 
2012’de Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni 
kanun, kampanya boyunca talep 
ettiğimiz değişiklikleri hayata 
geçirme konusunda hayal kırıklığı 
yaşattı ve birçok kesimden de 
tepki aldı. Kampanya süresince ve 
kampanyamızı tamamladığımız bu 
etkinlikte bize bir kez daha destek 
veren herkese çok teşekkür ederiz.
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24 haziran’da 
Uluslararası Af Örgütü Polonya 
Şubesi’nin Koszaliska Aktivist 
Grubu’nun gerçekleştirdiği 
Türkiye ile dayanışma 
eyleminden kareler. Aktivist 
grubu, Belediye Binası önünde 
bir saat boyunca sessiz 
bir şekilde durarak insan 
haklarının önemine 
dikkat çekti.

 24 haziran’da Uluslararası Af Örgütü 
Fransa Şubesi Türkiye ile dayanışma eylemi 
düzenleyerek polis şiddetinin durması, Gezi 
Parkı protestolarında yaralananlarla ilgili 
soruşturma başlatılması, Twitter ve Facebook 
kullanıcılarına yönelik tehditlerin durmasını 
talep etti.

Uluslararası Af Örgütü Polonya 

Polonya

Uluslararası Kadının İnsan Hakları Ağı Buluşması’ndan destek! 

Rusya

Fransa

2 Temmuz’da Moskova’da Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen eylemden kareler. Aktivistler 
üzerinde “Taksim Bolotnaya Freedom Solidarity” yazan bir halı ve dayanışma mesajları taşıdı.

24 haziran’da Uluslararası Af Örgütü Avusturya 
Şubesi Türkiye Büyükelçiliği’ne giderek Türkiye’de 
barışçıl göstericilerin baskı altına alınmasından 
duydukları endişeye dair 2.000 imzayı teslim etti.

19 haziran’da Uluslararası Af Örgütü’nün cezayir, Burkina Faso, 
Çek cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Macaristan, hindistan, 
İrlanda, İsrail, Moldova, Fas, Nepal, Paraguay, Polonya, Rusya, 
Güney Afrika, Güney Kore, Tayland, Tunus, Ukrayna, Uruguay, ABD 
ve İngiltere şubelerinden dayanışma mesajları geldi.

Uluslararası Kadının İnsan hakları Ağı 
Buluşması’nda 39 farklı ülkeden Uluslararası 
Af Örgütü çalışanları ve gönüllüleri bir 
araya geldi. Türkiye’de ifade özgürlüğünün 
sağlanması ve polis şiddetine son verilmesi 
için farklı dillerde yapılan çağrı!

Almanya’nın Köln kentinde 

bulunan club Bahnhof Ehrenfeld 

27 haziran’da Türkiye ile 

dayanışma gecesi düzenledi:

 viva La Çapulcution

24 haziran’da Uluslararası Af Örgütü Avusturya 

AvusturyaAlmanya
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Uluslararası Af Örgütü aktivistleri 18 haziran’da 

Limpertsberg’daki Türkiye Büyükelçiliği önünde 

ifade ve toplanma özgürlüğüne dikkat çekmek için 

protesto gösterisi düzenledi.

Lüksemburg
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